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São os do Norte que vêm, 
Do sol do céu do sertão, 
No couro da minha cela, 

No pelo do alazão. 
 

Trago o cantar do meu povo, 
Seu sangue, sua coragem, 

De tantos anos sofridos, 
Aqui na minha bagagem. 

[...] 
Filho do sol do deserto, 

Sou dono do meu destino, 
Meu canto é rico e de ouro, 
Que foi de Antônio Silvino. 

 
São os do Norte que vêm, 
Eu vim mostrar na cidade, 
No meu chapéu estrelado, 

A estrela da liberdade. 
 

Trago a buzina de caça, 
Com cravos de prata, 

Aqui e acolá, 
Não peço nada demais, 

Eu sou cantador, 
O que eu quero é cantar. 

E depois voltar, 
E depois voltar.... 

 
(Trecho da canção “São os do Norte que 
vêm”, música de Capiba e letra de Ariano 
Suassuna, apresentada por Claudionor 
Germano no II Festival Internacional da 

Canção Popular Rio em 1967) 
 



 
 

RESUMO 

 

O cangaço é um fato social brasileiro que ocorreu até a segunda metade do século 

XX. Sua construção imagética se associa socialmente a determinada região do 

território nacional onde consubstanciaram-se as condições econômicas, sociais e 

naturais para seu surgimento. Na presente pesquisa, foram estudadas obras de 

Franklin Távora, Rodolfo Teófilo e Leandro Gomes de Barros cujos personagens 

principais das narrativas são cangaceiros, a saber, respectivamente: Cabeleira, 

Jesuíno Brilhante e Antônio Silvino. Busca-se pensar quais elementos são relevantes 

para representação do cangaço nesses textos: os valores sociais envolvidos na 

construção desses personagens por esses autores; mecanismos estéticos usados 

para essa construção; relações entre as políticas locais e nacionais, ideologias 

estéticas e políticas, posição social do enunciador e dos enunciatários, meios de 

circulação dos textos; aspectos culturais impressos nas obras relidos a partir da 

subjetividade dos autores. A escolha desses autores se justifica pela importância 

seminal de seus escritos, contemporâneos ao cangaço enquanto fato social e, 

também, pela variedade das circunstâncias de enunciação e recepção das obras, 

permitindo desenhar um quadro geral do assunto. Para essa tarefa, em um primeiro 

momento são elencados os valores culturais atribuídos largamente ao cangaço, cuja 

presença nas obras estudadas se busca averiguar, bem como, observar sua 

transposição para o discurso literário. Em seguida os textos dos autores são 

estudados. Concluindo, então, com uma reflexão mais geral a partir das análises 

específicas. São relevantes para a pesquisa as proposições de Análise do Discurso 

fundamentadas no pensamento de Mikhail Bakhtin. 

 

Palavras-chave: Cangaço; valentia; romances; Literatura de folhetos;  

 



 
 

RESUMEN 

 

El cangaço es un hecho social brasileño que ocurrió hasta la segunda mitad del siglo 

XX. Su construcción imagética se relaciona socialmente a determinada región del 

territorio nacional se consubstanciaron las condiciones económicas, sociales y 

naturales para su surgimiento. En la presente investigación se estudiaron obras de 

Franklin Távora, Rodolfo Teófilo y Leandro Gomes de Barros, cuyos personajes 

principales de las narrativas son cangaceiros, a saber, respectivamente: Cabeleira, 

Jesuíno Brilhante y António Silvino. Se pretende pensar qué elementos son relevantes 

para la representación del cangaço en estos textos: los valores sociales involucrados 

en la construcción de estos personajes por estos autores; mecanismos estéticos 

utilizados para esta construcción; relaciones entre las políticas locales y nacionales, 

ideologías estéticas y políticas, posición social del enunciador y de los enunciatarios, 

medios de circulación de los textos; aspectos culturales impresos en las obras releídos 

a partir de la subjetividad de los autores. La elección de estos autores se justifica por 

la importancia seminal de sus escritos, contemporáneos al canganço en cuanto hecho 

social y, también, por la variedad de las circunstancias de enunciación y recepción de 

las obras, permitiendo dibujar un cuadro general del asunto. Para esa tarea, en un 

primer momento se presentan los valores culturales atribuidos ampliamente al 

cangaço, cuya presencia en las obras estudiadas se busca averiguar. Se pretende, 

además, observar la transposición de estos valores para el discurso literario. A 

continuación, se estudian los textos de los autores. Concluyendo, por fin, con un 

reflexión más general a partir de las análisis específicas. Son relevantes para la 

investigación las proposiciones de Análisis del Discurso fundamentadas en el 

pensamiento de Mikhail Bakhtin. 

 

Palabras-clave: Cangaço; valentía; novelas; Literatura de folheto 
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INTRODUÇÃO 

OBJETO DE ESTUDO E ALGUMAS PROBLEMATIZAÇÕES; 

 

O heroísmo tem nos sertões, para todo 
sempre perdidas, tragédias espantosas. 

(Euclides da Cunha)  

 

Desde o fim dos últimos grupos de cangaceiros já se passaram mais de 

seis décadas. O assunto, no entanto, permanece instigando, fomentando 

discussões, histórias fabulosas e reais, aguçando a imaginação do povo 

brasileiro. 

O cangaço é um fato social surgido, desenvolvido e extinto na região 

brasileira que hoje designamos como Nordeste. Segundo estudiosos, somente 

nesse lugar reuniam-se as condições humanas, geofísicas e econômico-sociais 

necessárias para sua ascensão. O homem sertanejo foi gestado sob severas 

adversidades: a força física e a violência generalizada foram fatores 

determinantes para os primeiros tempos de colonização no sertão. Seus 

empregos eram necessários à sobrevivência daquele grupo humano que se 

aventurava aos limites do semiárido, achacado por indígenas e animais bravios. 

O domínio humano sobre as adversidades dos primeiros momentos não 

extinguiu, no entanto, a violência da vida do homem sertanejo. Ao contrário, este 

a internalizou:  

 

Com o controle posterior desses fatores adversos, ela vai sendo 
liberada da canalização primitiva que se continha na relação 
colonizador-indígena ou colonizador-animal selvagem, para 
situar-se já agora numa relação em que o colonizador 
antagoniza o próprio colonizador. (MELLO, 2011, p.64) 

 

O longo processo cruento de luta do colonizador contra os fatores 

adversos, tanto humanos quanto naturais, marca definitivamente a formação de 

seus indivíduos, é constituinte de uma determinada identidade sertaneja. Assim, 

quanto mais cruento e demorado for esse processo, mais duradouros se 

mostrarão, via de regra, os hábitos violentos nas fases posteriores, mesmo que 

sejam hábitos não mais condicionados pela realidade imediata.  

A letárgica ausência do Estado brasileiro é outro fator determinante neste 

sentido de constituição do homem e da sociedade sertaneja. A personificação 
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de funções essenciais do Estado pelas elites políticas e econômicas locais fez 

com que fossem exercidas de modo privado ações que modernamente 

pertencem à esfera do público, em especial a punição do ato criminoso, que se 

apresentou durante muito tempo no sertão brasileiro marcado pela prática da 

vingança privada. O exercício do direito pelas próprias mãos foi gerador de 

brigas sanguinolentas entre famílias. Esses embates privados perpassaram 

gerações e contribuíram bastante para a generalização da violência e da morte 

nesta região do país.  

O ciclo do gado e a conquista das regiões do sertão são caracterizados 

por um caldo cultural no qual a violência e a força física são apanágios para a 

sobrevivência face aos fatores adversos naturais e humanos. Tendo em vista as 

características deste contexto, é fácil compreender o destaque social e a 

reverência desfrutada neste universo pela figura do valentão: 

 

Aquele homem que enganchava a granadeira e, viajando 
léguas, ia desafrontar um amigo, parente ou mesmo um 
estranho que tivesse sofrido algum constrangimento ou 
humilhação. Para tanto sendo suficiente que o desvalido lhe 
invocasse o nome, pondo-se ao amparo das suas armas 
justiceiras. (MELLO, 2011, p. 65) 

 

Em folheto do ano de 2009, o poeta e artista plástico Jorge Victtor nos 

oferece descrição também relevante: 

 

O valentão corre feiras 
E festas amedrontando  
Qualquer barulho ergue o queixo 
E vai logo aproximando 
Com os dois punhos cerrados 
De raiva vem espumando. 
 
Os sertões pernambucanos  
Contam histórias famosas de 
Ângelo Umbuzeiro 
Façanhas prodigiosas  
Cripriano de Queiroz  
E o Adolfo Velho Rosas. 
(VICTTOR, 2009, p.5-6) 

 

Nesse folheto de Victtor, valentão é representado como um cavaleiro 

errante que “corre feiras e festas” buscando confusões para tomar parte. No 

exercício desta atividade, permanecem vivos na memória coletiva do povo 
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alguns nomes que ganharam fama devido a suas façanhas pelos sertões de 

Pernambuco.  

No espetáculo popular de Mamulengos, gênero de teatro popular no qual 

são utilizados bonecos ou fantoches, é muito comum a figura do valentão como 

uma de suas personagens centrais. Nessas apresentações, feitas com muito 

improviso na maioria das vezes, ocorrem regularmente cenas de brigas nas 

quais o valentão faz valer sua fama e agride aqueles que se apresentam como 

adversários ou obstáculos em seu caminho. O teatrólogo e estudioso popular 

Hermilo Borba Filho transcreve em seu livro Espetáculos populares do Nordeste 

a apresentação do mamulengueiro Otacílio Pereira. O referido espetáculo tem 

enredo bem simples. A personagem principal é o valentão negro Benedito, e toda 

ação se passa em um baile: outras personagens tentam fazer com que o ritmo 

musical que a banda toca mude, mas Benedito se opõe, acabando tudo em 

pancadaria. É uma das características do espetáculo popular nordestino do 

Mamulengo essa celebração do valentão e da sua valentia. Ilustro com um trecho 

do espetáculo esse destaque da valentia na obra de arte popular: 

 

Porrote – Me diga uma coisa, o negro Benedito esteve por aqui? 
Tocador – Teve. 
Porrote – Teve por aqui? Dizem que ele é um negro muito brabo. 
Tocador – Valentão que só o diabo! E você, quem é? 
(BORBA FILHO, 2007, p. 106) 

  

A representação do valentão e da valentia como um valor social relevante 

para o sertanejo não é registrada apenas na arte popular. Tendo chegado ao 

Brasil aproximadamente em 1809, Henry Koster foi senhor de engenho e 

acompanhou de perto a constituição dessas dinâmicas sociais. Em seu livro de 

memórias Viagens ao Nordeste do Brasil [1816]1, fez registro de suas 

impressões: 

 

Esses valentões eram homens de todos os níveis, cujo serviço 
consistia em procurar oportunidade para lutar. Frequentavam as 
festas e feiras e seu objetivo era tornarem-se tão célebres pela 
coragem que bastasse saber de sua presença para amedrontar 
as pessoas que intentassem promover brigas. Consideravam-se 
com o privilégio de vingar as injúrias próprias e dos amigos, não 

                                                           
1 Apresentarei entre colchetes o ano de publicação original de algumas obras por haver interesse no 
contexto de enunciação.  
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permitindo que houvesse barulho em que não fossem 
interessados. (KOSTER,1978, p. 254) 

 

A imagem do valentão vista pelo comerciante português do século XIX é 

quase quixotesca. É possível perceber que a violência neste caso não se escoa 

na banalidade, mas é sustentada por determinada fundamentação ética: além 

da simples possibilidade de estar interessado em todo barulho que surja, essa 

propensão à violência liga-se à necessidade de vingança privada, daí a grande 

reverência social ao tipo neste contexto histórico específico em que o Estado de 

direito está ausente.  

Busco confirmar a minha análise com os seguintes versos do século XIX 

de Manoel Clementino Leite: 

 

Desde o princípio do mundo 
Que há homem valentão 
Um Golias, um Davi, 
Um Carlos Magno, um Roldão, 
Um Oliveira, um Jaob, 
Um Josué, um Sansão. 
(LEITE, apud MELLO, 2011, p. 67)  

 

Ao emparelhar o valentão a figuras bíblicas importantes como Davi ou 

Sansão, o poeta situa o valor social desse tipo humano sertanejo na elevada 

hierarquia mítica das personagens da tradição cristã. Há uma elevação da figura, 

que já era perceptível na leitura do trecho de Koster citado anteriormente. A 

valentia é um valor de grande importância na constituição da sociedade 

sertaneja, está relacionada à possibilidade de vingança de afrontas sofridas e 

reestruturação de determinada ordem em uma sociedade da qual o Estado 

apresentava-se completamente ausente. Da caneta do poeta Gonçalo Ferreira 

da Silva, presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC), tomo 

e transcrevo a seguinte passagem acerca da situação de violência e ausência 

do Estado de Direito: 

 

Estando no Norte em  
Vigência a lei do mais forte 
Quem dessa forma humilhasse  
O valente homem do Norte  
Com sua mão assinava 
Sua sentença de morte 
(SILVA, [s/d], p.6) 
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O que os versos populares representam com arte, Frederico 

Pernambucano de Mello analisa a partir da sociologia: 

 

A violência como elemento presente na caracterização do ciclo 
do gado nem sempre assume aspecto de desvalor. 
Frequentemente vamos encontra-la legitimada pela 
concordância com os ditames da moral sertaneja, chegando a 
muitos casos a merecer louvores entusiásticos na gesta do 
próprio ciclo. É o que se passa, por exemplo, com a violência 
empregada na satisfação de um ideal de vingança, em que o 
gesto de desafronta é visto como um direito e até mesmo um 
dever do afrontado, de sua família e de amigos mais chegados. 
(MELLO, 2011, p. 63) 

 

Em um contexto social no qual a imposição das próprias razões é a 

medida coativa mais eficiente, aquele que não tem a capacidade de se vingar da 

afronta sofrida acaba sendo “moralmente morto”. Cito novamente o texto de 

Jorge Victtor: 

 

No sertão quem não se vinga 
Está morto moralmente 
E o sangue nordestino  
Sendo muito efervescente 
Faz justiça com as mãos  
Na forma de chumbo quente. 
(VICTTOR, 2009, p. 3) 

 

A vingança, endêmica e cíclica, está diretamente atrelada justamente à 

ausência continuada por muito tempo do Estado de Direito e ao valor social dado 

à valentia. Daí a elevação social da figura do valentão, aquele que tem condições 

de efetivamente “dar cabo aos desafetos”.  

A partir do protótipo do valentão, outros tipos sociais mais complexos 

surgiram condicionados e tensionados pelos fatores sociais e econômicos 

desenvolvidos no Nordeste brasileiro. Considero que seja possível classificá-los 

como: capanga, jagunço e cangaceiro. A seguir, farei uma pequena explanação 

da diferença entre esses tipos. Interessa-me demonstrar que o cangaço não é 

uma dinâmica social isolada e pertence a determinado sistema social. 

A atividade caracterizadora dos capangas é a segurança pessoal dos 

senhores da aristocracia rural. A função de guarda-costas fez com que essa 
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figura pertencesse ao círculo de relações próximas à família dos senhores: essa 

estreiteza criada pelo vínculo de confiança, fez com que o guarda-costas muitas 

vezes desfrutasse de uma liberdade tal que sua presença dentro da casa do 

senhor fosse percebida com naturalidade pela sociedade sertaneja, a  ponto de 

sua personalidade confundir-se com a figura imponente do patrão, conforme 

percebemos nas linhas das excelentes crônicas de Mário Sette, escritas no início 

do século XX: 

 

Foram muito do Recife de ontem. Sê-lo-ão ainda do de hoje, mas 
sem relevo e a importância, quiçá o prestígio, de dantes. Uma 
classe. E respeitada, garantida, difícil de acabar, mercê dos 
préstimos que possuía, máxime no capítulo da política. Os 
chefões da época os amparavam. Eram os “capangas”. Quem 
não se lembra da aura de fama dos capangas? Apontavam-se o 
do doutor fulano, o do coronel beltrano, o do major cicrano. Bolir 
um deles seria cutucar com os esteios do mundo velho. Viria 
tudo abaixo. Uma facada sorrateira, num virar de beco, era o 
menos que acontecia.  (SETTE, 1938, p.97) 

 

Os versos do cordelista em atividade Jorge Victtor dão conta também da 

caracterização do capanga: 

 
O cabra como o capanga 
Para o chefe ou patrão 
São seus anjos da guarda 
Forrados de munição 
Como sombra acompanhando 
Seus passos com precisão. 
(VICTTOR, 2009, p. 06) 

 

Há a descrição de muitos capangas nas páginas da literatura brasileira, 

especialmente naquela cujos autores são caracterizados como “geração de 

1930”. Dentre outras, ilustro o que estou apresentando com uma passagem de 

São Bernardo [1934], de autoria do alagoano Graciliano Ramos: 

 

Boa alma, Casimiro Lopes. Nunca vi ninguém mais simples. 
Estou convencido de que não guarda lembrança do mal que 
pratica. Toda a gente o julga uma fera. Exagero. A ferocidade 
aparece nele raramente. Não compreende nada, exprime-se mal 
e é crédulo como um selvagem. (RAMOS, 1985, p. 136) 

 

Nessa passagem, o dono de terras Paulo Honório descreve seu capanga 

Casimiro Lopes. A ferocidade, a simplicidade e a fidelidade ao chefe são 
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características que fazem de Casimiro Lopes o capanga ideal, como um bon 

sauvage sertanejo arredado aos domínios civilizatórios do seu chefe, a fazenda 

São Bernardo. E, apagado sob a sombra do padrão, confunde-se com ele, como 

um duplo seu. 

Se o capanga é caracterizado pelo laço estreito com os senhores da 

aristocracia rural, em suas funções de guarda-costas e braço armado, por outro 

lado o jagunço exerce essa segunda dimensão apenas. O jagunço é 

caracterizado por realizar seus trabalhos violentos por empreitada paga. Tomo 

de empréstimo as linhas de Jorge Victtor: 

 

Jagunço faz o serviço 
Sopra as mãos limpando o mal 
Põe a pistola no coldre 
E de forma natural 
Apresenta-se pra outro 
Trabalho profissional. 
(VICTTOR, 2009, p. 06) 

 

Como podemos ver, se o tipo do capanga é caracterizado por uma 

natureza quase de servidão, o jagunço tem a marca do capitalismo. O jagunço e 

seu contratante celebravam acordo em que, pela morte de algum sujeito ou 

qualquer outra ação de violência, pagava-se determinada quantia estipulada em 

dinheiro, terras, joias ou mercadorias. Cito a esclarecedora definição de 

Frederico Pernambucano de Mello: 

 

A diferença que se pode estabelecer entre o cabra e o jagunço 
é que a atuação criminal do primeiro segue a sorte do chefe. Se 
este está em paz, o cabra cuida de botar uma roça ou se entrega 
a outra qualquer tarefa pacífica, embora se conserve sempre em 
alerta, com o potencial guerreiro em estado de latência. Com o 
jagunço, passa-se diferente. Ele é um profissional que escolheu 
o ofício das armas como meio de vida e não deseja fazer outra 
coisa. Encerrada a questão em que esteve envolvido, despede-
se do patrão – normalmente um fazendeiro ou chefe político – e 
vai oferecer as armas a quem estiver em litígio (MELLO, 2011, 
p. 73-74) 

 

A ligação personalíssima entre seu chefe e o capanga não é observada 

na natureza do jagunço. Muitas vezes o capanga é morador das terras daquele 

que protege, seu compadre, amigo ou parente. Não estando em luta, os 

capangas podem dedicar-se à produção agrícola ou ao trato do gado. O jagunço, 
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de outra forma, tem a vida errante em direção às brigas, estando ao lado daquele 

que lhe oferecer vantagens pecuniárias. É o destino do jagunço Antônio das 

Mortes, interpretado por Marício Valle, que acompanhamos em seu último 

serviço em O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969), filme de 

Glauber Rocha. 

A organização capitalista da atividade de jagunços foi tamanha nos 

sertões nordestinos que Antônio Clementino de Carvalho, conhecido como 

Quelé de Santo André, fazendeiro do município de Belmonte, em Pernambuco, 

constituiu um grande contingente de jagunços a seu comando, fornecendo mãos 

guerreiras para as disputas de regiões próximas, em um sistema 

verdadeiramente empresarial. 

Tendo analisado esses dois tipos sociais que constituem os braços 

armados da violência sertaneja à disposição direta dos senhores de terras e 

lideranças políticas locais, passo a analisar o cangaço e seus homens, os 

cangaceiros. 

Heróis ou vilões? São categorias ideologicamente marcadas que 

perpassam as discussões sobre o cangaço, sejam elas travadas em esquinas, 

bares, mesas acadêmicas ou páginas de literatura. Para entendermos o 

cangaço, permanecem relevantes as proposições de Rui Facó: 

 

Porque não é só no monopólio da propriedade fundiária que 
reside a matriz do cangaço; é em todo o atraso econômico, no 
isolamento do meio rural, no imobilismo social, na ausência de 
iniciativas outras que não fossem as do latifúndio – e as deste 
eram quase nenhuma. (FACÓ, 2011, p. 53) 

 

Para que tivesse ocorrido o cangaço, era necessário o protótipo do 

homem valente sertanejo, forjado a sol e a lutas contra os fatores naturais 

adversos, indígenas e de outros sertanejos. No entanto, o engajamento no 

cangaço, sua fama e expansão, só se tornaram possíveis em um contexto social 

e econômico em que outras opções não estavam disponíveis. Assim, o grande 

atraso econômico da região, suas dinâmicas sociais arcaicas, as adversidades 

naturais e humanas e a ausência de outros modelos de vida possíveis são o 

motor que dá partida ao processo de construção do fato social do cangaço. É 

certo que não foram apenas os despossuídos que ingressaram nas fileiras do 

cangaço. Consta, por exemplo, que houvesse filhos de famílias remediadas no 
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cangaço. No entanto, não me refiro aos casos particulares, mas à estrutura social 

necessária para o surgimento do fenômeno social. 

Muitos estudiosos veem a gênese operacional do cangaço na história de 

Jesuíno Brilhante. Nascido no ano de 1844 em Patu, no Rio Grande do Norte, 

Jesuíno Alves de Mello Calado teve uma vida curta. Durante seus trinta e cinco 

anos de existência, esteve envolvido em brigas contra pessoas de relevância 

econômica e política. Entre seus biógrafos, estudiosos do cangaço, artistas 

populares e de Literatura socialmente prestigiada há unanimidade em descrever 

e representar esse cangaceiro como homem de postura ética e rigidez moral, 

que impunha a seus comandados um verdadeiro código de cavalheirismo. Mello 

transcreve a seguinte fala de Jesuíno Brilhante: “Quem entra para este grupo 

não toca no alheio e aprende a respeitar a casa das famílias honestas.” (MELLO, 

2011, p.163) Em versos, Medeiros Braga canta a fama de Brilhante: 

 

Jesuíno era um homem 
De muita dignidade, 
Nem mesmo contra o inimigo 
Fazia perversidade, 
Ai de quem desrespeitasse 
A ética, moralidade. 
 
Voltado para os mais fracos, 
Lutou tanto de escudeiro 
Que até foi considerado 
Por seus atos de guerreiro 
Como sendo Robin Hood 
Do nordeste brasileiro. 
(MEDEIROS BRAGA, 2011, p. 2) 
 

 
É bastante comum essa imagem constituída de Jesuíno Brilhante 

correspondendo a um herói social, que tira dos mais abastados em favor dos 

pobres. Medeiros Braga descreve Jesuíno em paralelo à figura de Robin Hood, 

a imagem resultante é a de um herói nacional e sertanejo, com lastro nas 

questões sociais. Em Fogo morto [1943], de José Lins do Rego, as ações do 

chefe de cangaço Antônio Silvino estão ambiguamente impregnadas dessa 

imagem heroica e de justiça social do cangaço: 

 

O povo estava à porta da loja, esperando os acontecimentos. As 
luzes do sobrado do prefeito enchiam a casa, como em noite de 
festa. Depois, o capitão Antônio Silvino baixou para o comércio, 
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abriu as portas largas, e mandou que todos entrassem. Ia dar 
tudo que era do comendador aos pobres. Foi uma festa. (REGO, 
1991, p. 183) 

 

Fatos como esse teriam constituído o imaginário da população, conforme 

podemos perceber nas falas e ações de Mestre José Amaro em relação ao grupo 

de Antônio Silvino, no citado trecho da obra de Lins do Rego. Em uma população 

oprimida socialmente por uma classe que explorava seu trabalho árduo em troca 

de pouco além da subsistência, para a qual a valentia era um valor social 

superior à manutenção de determinada ordem legalista, as ações dos 

cangaceiros de enfrentamento dos poderosos e distribuição das riquezas 

guardadas eram suficientes para criar uma empatia popular com esses homens 

guerreiros. É importante atentar que os grupos não carregavam bandeira 

ideológica nenhuma e essas ações não representavam diretamente uma postura 

de embate formal entre classes sociais, sendo proposições neste sentido 

interpretações feitas posteriormente por alguns estudiosos das práxis do 

cangaço.  

Em relação a Jesuíno Brilhante, há outro elemento em sua biografia que, 

para a população sertaneja, era de extremo valor: sua ação é motivada pela 

vingança a uma afronta sofrida por sua família. São versos de Medeiros Braga: 

 

Seu inferno teve início  
No dia em que seu irmão 
Foi surrado em plena rua 
De Patu, alto sertão, 
Que já vinha na vigília 
De um membro da família 
Conhecida por Limão. 
 
Isso para uma família  
Se modesta ou importante 
É um fato detestável 
Vergonhoso e humilhante 
E bem mais, principalmente, 
Para a época e um parente 
Da família dos Brilhante. 
 
Matar um cachorro alheio 
Ou dar na cara de alguém 
É descumprir uma lei 
Dos sertanejos de bem; 
É por em risco uma vida, 
Pois, a vingança sumida 
Pode surgir sobre alguém. 
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(MEDEIROS BRAGA, 2011, p. 07) 

 

Medeiros Braga dá comprimento à medida que Câmara Cascudo já havia 

registrado em Vaqueiros e cantadores [1937] quando escreveu: 

 

Para que a valentia justifique ainda melhora aura popular na 
poética é preciso a existência do fator moral. Todos os 
cangaceiros são dados inicialmente como vitimas da injustiça. 
Seus pais foram mortos e a justiça não puniu os responsáveis. 
A não-existência desse elemento arreda da popularidade o 
nome do valente. Seria um criminoso sem simpatia. (CASCUDO, 
1984, p. 161) 

 

A partir da percepção de que a vingança contra uma afronta sofrida 

justificava, naquele contexto social, que o ofendido investisse suas ações nas 

fileiras do cangaço, Frederico Pernambucano de Mello constrói a teoria do 

"escudo ético". Segundo percebeu Mello, ter sofrido alguma afronta ou 

simplesmente alegar ter sofrido uma afronta seria capaz, nesta sociedade 

sertaneja, de constituir uma blindagem ética para o cangaceiro, isentando-o de 

culpabilidade em suas ações, visto que essas seriam justificadas pela 

perseguida vingança. O caso do cangaceiro Lampião é exemplar para a 

compreensão da importância do escudo ético. Cito trecho do grande cronista das 

coisas do sertão, Luis Cristóvão dos Santos, em seu Brasil de chapéu de couro 

[1956]: 

 

Ainda criança, ouvi nos sertões, as histórias que situavam 
Lampião como um injustiçado, naqueles mundos onde a lei e a 
civilização ainda não haviam chegado. Contavam, por exemplo, 
que assassinaram o velho José Ferreira, pai de Lampião, no 
município alagoano de Mata Grande. E que o filho procurara o 
juiz e a polícia, pedindo a punição do culpado. 
O crime, porém, ficou impune. Então, Virgulino pendurou o 
buranhém com que tangia a burrama, e, em companhia dos 
parentes, deu de garra a um mosquetão, ingressado na vida do 
cangaço, ao lado do famoso bandoleiro Sebastião Pereira, para 
vingar a morte do pai e fazer a justiça que lhe negaram. 
Não sei até onde vai a verdade e começa a fantasia, naquelas 
histórias que os meus ouvidos meninos escutaram, na infância 
passada na vila de Custódia. (SANTOS, 1958, p. 36-37. Grifos 
no original) 

 

A partir das histórias que circulavam pelas vilas e cidades do sertão, 

constituiu-se o escudo ético de Lampião, que, segundo lemos no trecho da 
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crônica, teria entrado para o cangaço por necessitar vingar a morte de seu pai. 

No entanto, apesar de ter constituído grupo muito bem armado e com mais de 

uma centena de homens, não consta que Lampião tenha levado a cabo sua 

vingança. Essa aparente contradição é solucionada pela teoria de Frederico 

Pernambucano de Mello, que nos alerta para o fato de que a vingança extinguiria 

consigo o escudo ético de Lampião, desprotegendo-o das possíveis reprimendas 

éticas da sociedade sertaneja.   

A ideia sobre esse tipo de escudo, que justificaria a ação dos cangaceiros, 

é uma grande contribuição da Frederico Pernambucano de Mello aos estudos 

sobre o cangaço. A influência desse instrumento de exclusão de culpabilidade é 

tão penetrante nos discursos sociais no Nordeste brasileiro que Ariano 

Suassuna, em seu Auto da Compadecida [1955/1956], traz esse argumento para 

a boca do próprio Manuel na cena do julgamento divino: 

 

– Contra o qual já sei que você protesta, mas não recebo seu 
protesto. Você não entende nada dos planos de Deus. Severino 
e o cangaceiro dele foram meros instrumentos de sua cólera. 
Enlouqueceram ambos, depois que a polícia matou a família 
deles e não eram responsáveis por seus atos. Podem ir para ali. 
Severino e o Cangaceiro abraçam os companheiros e saem para 
o céu. (SUASSUNA, 1972, p. 180) 

 

Nesta cena, após a intervenção misericordiosa de nossa Senhora, a 

Compadecida, Manuel absolve o chefe do grupo e um dos cangaceiros. A 

alegação suficiente para isso é de que ambos teriam enlouquecido após a morte 

de suas famílias pela polícia. Esse argumento está de pleno acordo com a teoria 

do escudo ético: a morte dos pais pela polícia garante o isolamento ético 

necessário para que os crimes cometidos não mereçam a punição do envio das 

suas almas ao inferno, ou seja, eles não podem ser culpados por suas ações. E 

essa argumentação é desenvolvida por uma das figuras mais elevadas da 

hierarquia católica – nossa Senhora –, o que demonstra a elevação deste mesmo 

discurso dentro do imaginário coletivo popular. 

Nem sempre, no entanto, a representação estética dos cangaceiros 

obedece à matriz elevada apresentada até aqui. Percebemos, em muitas obras, 

que a ação beligerante dos cangaceiros é marcada pelo signo da violência pura, 

banal e imoral. Em A chegada de Lampião ao inferno, um clássico da poesia 
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popular de José Pacheco, essa outra perspectiva em relação ao cangaço fica 

bastante clara. Cito um trecho: 

 
O vigia foi e disse 
A Satanás, no salão: 

– Saiba vossa senhoria 
Que aí chegou Lampião, 
Dizendo que quer entrar 
E eu vim lhe perguntar 
Se dou ingresso ou não? 
 

– Não senhor, Satanás disse, 
Vá dizer que vá embora 
Só me chega gente ruim? 
Eu ando muito caipora 
Estou até com vontade 
De botar mais da metade 
Dos que têm aqui pra fora! 
 
Lampião é um bandido 
Ladrão da honestidade 
Só vem desmoralizar 
A minha propriedade 
Mesmo eu não vou procurar 
Sarna para me coçar 
Sem haver necessidade. 
(PACHECO, 2008, p. 03-04) 

 

O texto citado é bastante relevante e pode ser contraposto à passagem 

transcrita de O auto da Compadecida. Se na obra de Ariano Suassuna era a 

própria Maria quem argumentava pela absolvição dos cangaceiros, no folheto de 

José Pacheco é Satanás em pessoa quem apresenta objeções à chegada de 

Lampião ao inferno. Nessa comparação, percebemos um rebaixamento da 

imagem do cangaceiro: sequer o inferno apresenta-se como local adequado para 

sua chegada. Ainda no trecho citado, vemos a descrição desabonadora feita 

também por Satanás da moral do cangaceiro: “ladrão da honestidade”. Segundo 

este, a presença de Lampião seria desmoralizadora do inferno, ou seja, 

rebaixaria o que é considerado, na hierarquia católica, o mais rebaixado dos 

espaços de transcendência espiritual. 

Há outro famoso texto de José Pacheco intitulado O grande debate de 

Lampião e São Pedro. Utilizarei a seguinte passagem da obra para acrescentar 

elementos à reflexão que faço: 
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– Você não entra, atrevido! 
São Pedro lhe disse assim: 

– Ingresso a quem é ruim 
Nesta porta é proibido 
Não sabes que sois bandido 
Roubador de vida humana 
Alma ferina e tirana 
Coração cruel e perverso!! 
Como queres um ingresso 
Nesta mansão soberana [?] 
 

– É certo que fui bandido 
Perverso, estrompa, voraz 
Porém, quem foi não é mais 
É mesmo que não ter sido 
Mesmo eu sou garantido 
Por um provérbio que tenho 
Escrito sobre um desenho 
Por pessoas elevadas 
O qual diz – águas passadas 
Não dão volta a meu engenho. 
(PACHECO, 2005, p. 06) 
 

Nesta outra obra de Pacheco, a tentativa de entrada de Lampião é no céu. 

Em diálogo com o cangaceiro, São Pedro o informa de que aquele não é o seu 

local. Para justificar essa posição, aponta características do cangaceiro: 

“Roubador de vida humana”, “Alma ferina e tirana” e “Coração cruel e perverso”. 

Em resposta à objeção do Santo, é Lampião quem se admite “bandido perverso, 

estrompa, voraz.” A aparente sinceridade na autodescrição de Lampião esvai-se 

como valor ético positivo, quando percebemos que vem atrelada à astúcia 

argumentativa para impor seu desejo à ordem do santo.  

Em ambos os folhetos de José Pacheco, cada um em um dos polos 

espaciais da hierarquia mítica católica, o cangaceiro é pessoa não querida. São 

afirmados os atos de violência e uma personalidade ligada à agressão e à 

perversidade, além de uma perceptível lábia ladina na argumentação retórica.  

A descrição do cangaceiro nesses dois textos de José Pacheco está 

distante daquela imagem de cavaleiro da ética, da figura quixotesca, e caminha 

em sentido ao ladrão ordinário, ao homem delinquente de Césare Lombroso. 

Enquanto objeto do discurso artístico, o cangaço chega às letras dos 

versos populares ou linhas de romance pintado com as tintas de diversas cores. 

Para alguns, os cangaceiros são tingidos com o verde de cavaleiros da 
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esperança. Na obra de outros escritores, os cabras e seus líderes são 

representados em sanguinário vermelho. 

 

OBJETO E DELIMITAÇÃO DO CORPUS 

 

 Conforme assinalado até aqui, o meu objeto de interesse são as 

representações do cangaço em Literatura brasileira. Uma pequena análise nas 

obras mais conhecidas irá demonstrar a elevada quantidade de textos possíveis 

para a pesquisa. 

Ao relacionar os romances, em um primeiro momento e sem aprofundar 

as fontes bibliográficas, poderia citar: O Cabeleira de Franklin Távora; Os 

Brilhantes de Rodolfo Teófilo; O auto da Compadecida e O Romance d'A Pedra 

do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta de Ariano Suassuna; todo o 

ciclo da cana-de-açúcar de José Lins do Rego, além de Cangaceiros; as obras 

de Francisco Dantas. A lista é apenas ilustrativa e serve para demonstrar a 

necessidade de um recorte do objeto de pesquisa.  

Em relação à Literatura de folhetos, a lista é ainda mais ampla. As duas 

maiores bibliotecas do gênero Brasil, segundo tenho conhecimento, pertencem 

à Casa de Rui Barbosa e à Academia Brasileira de Literatura de Cordel. A 

estimativa de acervo da ABLC é de aproximadamente trezentas obras em que o 

cangaço é tratado, segundo informações informais de Gonçalo Ferreira da Silva. 

Havendo tamanha diversidade de obras, o estudo recorta as obras e 

autores que inicialmente trataram do tema. Espero que um dos valores desse 

trabalho seja debruçar-se sobre a gênese constitutiva do discurso e do 

imaginário popular e literário sobre o cangaceiro na sociedade brasileira. A 

escolha é feita tendo em vista a possibilidade de trazer para discussão textos 

importantes, como Os Brilhantes (1895) de Rodolfo Teófilo 

Em relação aos folhetos, a análise recai sobre os textos daquele que é 

conhecido como pai do gênero: Leandro Gomes de Barros (1865- 1918). Ao reler 

as influências literárias e culturais europeias e compor, a partir dessas matrizes, 

um gênero literário renovado e nacional, o autor paraibano não criou apenas uma 

empresa: fez escola. Razão pela qual conhecer Leandro Gomes de Barros é 

praticamente uma obrigação para todos aqueles que se aventurem na produção 

e estudo dos folhetos. Seus versos, ditos e inúmeras vezes repetidos nas feiras 

http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Romance_d%27A_Pedra_do_Reino_e_o_Pr%C3%ADncipe_do_Sangue_do_Vai-e-Volta
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Romance_d%27A_Pedra_do_Reino_e_o_Pr%C3%ADncipe_do_Sangue_do_Vai-e-Volta
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em diversas regiões do Brasil, constituem-se como elementos imprescindíveis 

na formação cultural nordestina e do país. Foi, segundo Câmara Cascudo, o 

poeta popular mais lido: “primeiro sem segundo”, conforme conhecido em seu 

tempo. Carlos Drummond de Andrade, em artigo publicado em coluna do Jornal 

do Brasil em 9 de setembro de 1976, afirmou ser Leandro o “rei da poesia do 

sertão e do Brasil” (ANDRADE apud VIANNA, 2014, p.114. Fac-símile). A 

afirmação do poeta mineiro permite que vislumbremos o alcance da obra de 

Leandro: constitui elemento cultural marcante da cultura popular nordestina, e 

alcança, também, as camadas de prestígio cultural dos grandes centros urbanos.  

Qualquer trabalho que pretenda pensar as representações estéticas do 

cangaço não pode deixar de lado o pioneiro: Franklin Távora, autor de O 

Cabeleira [1876]. Embora já haja muitas análises sobre a referida obra, é 

imprescindível a presença desse texto em um estudo que busca alcançar a 

gênese estética das representações sobre o cangaço.  

Do ponto de vista social, acadêmico e teórico há relevância no estudo. 

Por um lado, a proposta resgata e sistematiza obras cuja pouca reverberação 

nos corredores universitários acabam gerado pouca reflexão sobre seus 

discursos e a variedade estética nacional: exemplos disso são o poeta popular 

Leandro Gomes de Barros e o romancista Rodolfo Teófilo. Além disso, o próprio 

cangaço demanda mais debate científico do que aquele que vem sendo 

dispensado nacionalmente, dada a sua importância para a constituição do 

imaginário e do modo de ser do sertanejo e do brasileiro em geral.  

 

OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

 

O objetivo geral do trabalho é perceber como os cangaceiros são 

representados nos textos literários de gêneros socialmente prestigiados e na 

Literatura de folhetos, num recorte temporal que vai desde 1876 (publicação de 

O Cabeleira) até 1918 (falecimento de Leandro Gomes de Barros). 

A estrutura do trabalho está dividida em capítulos a partir das leituras das 

obras. Assim, a unidade estrutural da tese é mantida pelo repetido empenho 

analítico: estudo da obra, reflexões sobre as influências ideológicas que marcam 

a composição estética, levando também em conta a valentia como valor social 

nordestino e a ausência do Estado e, também, a ideia do escudo ético. Com isso, 
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busca-se avançar temporalmente na configuração das representações literárias, 

mantendo uma mesma perspectiva interpretativa a partir dos recortes analíticos. 

Desta forma somam-se os estudos para ensejar um olhar que se quer sistêmico, 

procurando entender a composição do discurso literário sobre o cangaceiro, 

além dos discursos que são feitos sobre essas obras e sobre o cangaço em si a 

partir desses textos. 
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1 O CABELEIRA DE FRANKLIN TÁVORA 

 

O amor é como a flor 
Que no coração espinha 
O cangaço uma desgraça 
Como uma erva daninha 
Nesta terra caatingueira  
Vou falar de Cabeleira, 
O amor de Luisinha. 
 
(trecho do folheto O bandido Cabeleira, o amor 
de Luisinha de Zé Antônio, texto vencedor do 
Prêmio Nacional de Literatura de Cordel em 
2006) 

 

Composto em 1876, O Cabeleira é o quarto romance de Franklin Távora. Sua 

sétima obra literária, se forem consideradas as publicações de contos e textos 

dramáticos.  

A obra é iniciada com um texto em forma epistolar assinado por “Franklin 

Távora”. É dirigida a um “meu amigo que mora em Genebra”. Ao final do romance há 

outra carta envolvendo os mesmos remetente e destinatário. A primeira carta serve 

como espécie de prefácio, explicando as razões daquela obra e o que pretende seu 

autor. A última faz as vezes de considerações finais, explicações de termos regionais, 

respostas adiantadas às pressupostas polemizações etc.  

Segundo o autor, a obra pertence a um projeto mais amplo – nunca 

concretizado por Távora – de um ciclo de romances históricos:  

 

Inicio esta série de composições literárias, para não dizer estudos 
históricos, com o Cabeleira, que pertence a Pernambuco, objeto de 
legítimo orgulho para ti, e de profunda admiração para todos os que 
têm a fortuna de conhecer essa refulgente estrela da constelação 
brasileira. Tais estudos, meu amigo, não se limitarão somente aos 
tipos notáveis e aos costumes da grande e gloriosa província, onde 
tiveste o berço. (TÁVORA, 2013, p.12. Grifos meus) 
 

A natureza daquilo que Távora considera como “composições literárias que 

podem ser consideradas estudos históricos” será analisada mais à frente. Importa, 

nesse momento, apenas ressaltar que a intencionalidade histórica da obra está 

atrelada intimamente a determinado desejo de composição de uma literatura nacional: 

 

No Cabeleira ofereço-te um tímido ensaio do romance histórico, 
segundo eu entendo este gênero da literatura. À crítica 
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pernambucana, mais do que a outra qualquer, cabe dizer se o meu 
desejo não foi iludido; e a ela, seja qual for a sua sentença, curvarei a 
cabeça sem replicar. 
As letras têm, como a política, um certo caráter geográfico; mais no 
Norte, porém, do que no Sul abundam os elementos para a formação 
de uma literatura propriamente brasileira, filha da terra. 
A razão é óbvia: o Norte ainda não foi invadido como está sendo o Sul 
de dia em dia pelo estrangeiro. 
A feição primitiva, unicamente modificada pela cultura que as raças, 
as índoles, e os costumes recebem dos tempos ou do progresso, 
pode-se afirmar que ainda se conserva ali em sua pureza, em sua 
genuína expressão. 
Por infelicidade do Norte, porém, dentre os muitos filhos seus que 
figuram com grande brilho nas letras pátrias, poucos têm seriamente 
cuidado de construir o edifício literário dessa parte do império que, por 
sua natureza magnificente e primorosa, por sua história tão rica de 
feitos heroicos, por seus usos, tradições e poesia popular há de ter 
cedo ou tarde uma biblioteca especialmente sua. (TÁVORA, 2013, p 
15) 

 

A escolha do romance histórico – segundo concepção do gênero de Távora – 

está ligada à intencionalidade política de composição de uma Literatura nacional. Para 

o autor, embora tenha menos indivíduos voltados à composição do marco literário 

brasileiro do que o “Sul”, o “Norte” seria o local de excelência para a Literatura 

nacional, já que a região estaria menos alterada e influenciada pelas práticas culturais 

dos países estrangeiros.  

Retomar o passado é, assim, retomar a fonte das características dessa 

nacionalidade brasileira.  

A matéria da composição de Távora são os fatos e os personagens da história 

pernambucana, passados há mais de cem anos do ato de escritura. Tradicionalmente, 

uma pesquisa genealógica e em tomos de história seria a estratégia adequada para 

compor o substrato histórico das páginas do romance. No entanto, a personagem 

escolhida por Távora não pertence à elevação social das classes aristocráticas e 

dirigentes, mas à ralé. A perpetuação da figura histórica de Cabeleira está ligada a 

uma intrincada rede de valores sociais dessa região brasileira naquela época e ao 

cancioneiro popular.  

É justamente a Literatura popular a fonte de Távora. Cito trecho da carta de 

encerramento da obra: 

 

Por mais extraordinário que pareça — ele na realidade não se mede 
pelos moldes vulgares e conhecidos — o Cabeleira não é uma ficção, 
não é um sonho, existiu, e acabou como aqui se diz. 
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Foi objeto de muitas trovas matutas e sertanejas, de episódios 
dramáticos e anedotas acinte engendradas para amedrontar a 
basófios importunos, e pôr em fugida fanfarrões arrogantes. Esta 
parte, por assim dizermos, cômica da vida do notabilíssimo bandido, 
será assunto de outro livro. 
Se entrasse neste, desdiria da sua ideia capital, filosófica, social, e 
obrigar-me-ia a proporções que não imaginei para o meu trabalho por 
me parecerem excessivas nos que afinam pela craveira dele. 
Não obstante terem sido numerosas as trovas de que foram assunto 
sua vida e morte, e haver eu metido as minhas melhores forças por 
conseguir todas elas, ou pelo menos tantas quantas bastassem para 
dar, com uma notícia mais larga do célebre valentão, uma amostra por 
onde pudesse ser devidamente aferida a musa popular do Norte há 
um século, não pude obter mais do que as que entremeei no texto 
(TÁVORA, 2013, p. 159). 
 
 

Mais do que ilustrar sua obra com referências à cultura popular, Távora dialoga 

com o cancioneiro popular com o objetivo de recolher matéria para seu romance. 

Nesse sentido, podemos dizer que o autor é incrivelmente romanesco, ao explicitar 

esse método. Alencar, por exemplo, em lugar de dialogar com suas fontes populares, 

molda a seu interesse literário vários dados e informações, chegando a criar 

elementos culturais – como a introdução de significados em língua indígena que 

simplesmente não existiam. Na atitude de José de Alencar há uma valoração implícita 

entre sua obra literária e os elementos culturais apreendidos e remoldados. Por outro 

lado, Távora cuida da recolha das trovas orais e as copia dentro da obra sem alterá-

las. Sua criação literária, assim, parte desses artefatos culturais autênticos na 

construção de seu romance. 

 

1.1 O CABELEIRA E O CANCIONEIRO POPULAR 

 

Em sua obra intitulada Folk-lore pernambucano [1908], o estudioso de cultura 

popular Francisco Augusto Pereira da Costa faz registro de algumas quadras 

populares que tratam da figura histórica do Cabeleira. Além do registro literário, 

Pereira da Costa traz narrativas de fundo histórico e reflexões ricas para o começo do 

estudo a que me proponho. 

Pereira da Costa registra que no “período do governo de José Cesar infestaram 

a capitania alguns grupos de malfeitores, levando o crime e o terror a toda parte” 

(PEREIRA DA COSTA, 1974, p. 161). José Gomes teria sido, segundo relato do autor 

pernambucano, um destes malfeitores, atuando sob a alcunha de Cabeleira. 
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“Cabeleira era um mameluco, filho de um outro, chamado Joaquim Gomes, homem 

perverso coberto de crimes e maldições, e nasceu na freguesia da Glória de Goitá, 

que então pertencia ao termo de Santo Antão, hoje Vitória.” (idem).  

É pertinente reparar que na construção social e histórica dos discursos que 

envolvem a trajetória de Cabeleira há sempre um determinado matiz negativo que 

envolve – e praticamente determina - a função de Joaquim Gomes na formação de 

Cabeleira. Pereira da Costa, embora conhecedor dos traquejos da pesquisa 

historiográfica que já se fazia no Brasil com certo fulgor na virada do século XIX para 

o XX, deixa determinadas projeções subjetivas perpassarem sua obra: afirmar que 

Joaquim Gomes era “perverso e coberto de crimes” é possível baseando-se em sua 

folha criminal. Mas em qual hipótese é possível afirmar tratar-se de homem 

“amaldiçoado”? Há nesse ponto uma valoração enorme e que marca a construção das 

narrativas que envolvem Cabeleira, tanto a do cancioneiro popular quanto aquela que 

Franklin Távora verterá para a forma de romance. Pereira da Costa é assertivo ao 

afirmar que “educado sob as vistas e exemplos de seu pai, Cabeleira seguiu suas 

pegadas e tornou-se tão mau e tão perverso quanto ele” (idem, p.161). É o que sugere 

a trova recolhida: 

 

Meu pai me pediu 
Por sua bênção, 
Que eu não fosse fraco, 
Fosse valentão. 
(PEREIRA DA COSTA, 1974, p. 161) 

 

Na apresentação do estudioso de folclore temos algumas pistas da construção 

social e da percepção geral sobre a formação de Cabeleira. Se, por um lado, era da 

natureza maléfica e “amaldiçoada” de Joaquim Gomes a vida de crimes, por outro, 

para José Gomes, trata-se mais de uma questão envolvida na criação. A valentia – 

valor social pungente para o Nordeste brasileiro dessa época e cujo estudo retomarei 

sistematicamente nessa tese – apresenta-se como elemento determinante na visão 

de mundo de Joaquim e na formação de José Gomes.  

Baseando-se na trova popular, Pereira da Costa afirma que “ao contrário, 

porém, descobre-se que a mãe de Cabeleira era uma senhora virtuosa, inteiramente 

estranha aos crimes de seu marido e seu filho, e que a este sempre aconselhara 

seguir o caminho da honra e do dever.” (PEREIRA DA COSTA, 1974, p. 161-162). O 

registro das seguintes quadras faz-se presente no estudo do folclorista: 
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Minha mãe pediu-me 
Por sua benção 
Que eu não matasse  
Menino pagão. 
 
Minha mãe pediu-me 
Por seu coração,  
Que eu fosse bom homem 
Não matasse, não. 
 
Minha mãe me deu 
Contas p’ra eu rezar; 
Meu pai deu-me faca  
Para eu matar. 
 
Eu matei um,  
Meu pai não gostou; 
Eu matei dois, 
Meu pai me ajudou. 
(PEREIRA DA COSTA, 1974, p. 162) 

 

O trecho é bastante revelador. Do ponto de vista formal, a flexão do verbo em 

primeira pessoa pode sugestionar uma simpatia entre o elemento popular e Cabeleira. 

Esse recurso aproxima o Cabeleira daquele que proclama por sua própria voz esses 

versos.  

Destaca-se dessas quadras, também, uma oposição fundamental entre os 

vícios – consubstanciados na ação de Joaquim Gomes – e as virtudes suplicadas pela 

mãe de Cabeleira a seu filho. Essa oposição é estrutural não só no cancioneiro 

popular, mais informa também a composição de Franklin Távora. 

É pertinente observar que nos trechos colhidos por Pereira da Costa há indícios 

utilizados por Franklin Távora para a composição de seu romance. Exemplo disso é a 

solicitação expressa da mãe de Cabeleira para que seu filho não matasse meninos 

pagãos. No capítulo II do romance de Franklin Távora encontramos os seguintes 

trechos selecionados: 

 

Não acabava quando ei-la, que aponta movida por dois meninos que, 
tendo ido encher os potes no rio, se haviam apoderado dela para 
brincarem como costumavam sempre que davam com alguma canoa 
sem dono. Pobres crianças! 
[...] 
Um tiro cobarde, cruel, assassino atroou os ares. Sangue copioso e 
quente gotejou como granizo sobre a areia e no mesmo instante o 
corpo do inocentinho, crivado de bala e chumbo, caindo aos pés de 
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Cabeleira veio dar-lhe novo testemunho, de sua perícia na arte de 
atirar contra seu semelhante. (TÁVORA, 2013, p. 34. Grifos meus) 

 

Franklin Távora faz remissão direta a determinados versos do cancioneiro 

popular em seu romance, mas uma análise acurada revela que o diálogo do 

romancista com os versos populares é muito mais profícuo. O autor pernambucano 

busca em muitos momentos localizar sua narrativa no tempo histórico, demonstrando 

grande desejo de compor de acordo com valores e parâmetros históricos restritos. No 

entanto, além do molde histórico da narrativa, os entrechos de grande tensão 

apresentam estreita relação com o cancioneiro e com toda a carga semântica 

construída pelo discurso artístico popular. 

Há, nas representações da vida de Cabeleira e na construção discursiva feita 

em volta desse fato histórico, intrincadas percepções sociais e construções éticas do 

sertanejo nordestino que são fundamentais para a compreensão de alguns trechos do 

cancioneiro, que são quase paradoxais. Se anteriormente o registro em primeira 

pessoa poderia gerar determinada aproximação, vemos outra peça do cancioneiro na 

qual se afirma: 

 

Fecha a porta, gente 
Cabeleira aí vem. 
Matando mulheres, 
Meninos também. 
 
Fecha a porta, gente, 
Cabeleira aí vem, 
Fujam todos dele, 
Que alma não tem. 
 
Fecha a porta, gente, 
Fecha bem com o pau, 
Ao depois não digam,  
Cabeleira é mau. 
  
Cabeleira aí vem; 
Ele não vem só, 
Vem seu pai também. 
(PEREIRA DA COSTA, 1974, 163) 

 

Para o leitor atual, o romance de Franklin Távora pode parecer com uma casa 

construída por diversos arquitetos que tinham concepções diversas do projeto. Muitas 

vezes seu ritmo é rápido, outras é distendido em demasia; em alguns momentos é 

detalhista, em outros apresenta fatos sem qualquer explicação. A leitura dos 
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fragmentos de obras populares recolhidos por Pereira da Costa pode revelar 

determinadas circunstâncias sociais da produção da obra de Távora que expliquem 

algumas das distorções perceptíveis. É certo que Távora pertencia à elite local, e 

assim sendo suas descrições desse grupo social são bem mais aparelhadas de fatos 

e eventos. Quanto a Cabeleira e toda a pobreza dos sertões abalada por suas ações, 

as fontes de Távora são apenas os versos de domínio público. Ou seja, a ação do 

romancista consistiu em grande parte em verter para um determinado gênero aquilo 

que era do conhecimento popular, tratando de consubstanciar as lacunas das histórias 

populares com a imaginação aos moldes dos valores estéticos de seu tempo e de sua 

classe social. 

Sobre a distorção gerada pela posição social do autor, é fácil percebê-la ao 

tratar de duas mulheres representadas na obra: a) Luísa, amada de Cabeleira e b) 

Leonor, esposa do capitão-mor Cristóvão de Holanda Cavalcanti. Na primeira 

participação de Luísa já adulta vemos: 

 

Luisinha era uma menina branca, órfã, de índole benigna e de muito 
bonitos modos. Compadecida da pouca sorte da pequena, uma viúva 
recolheu-a em sua casa à conta de filha, e começou logo a. ter para 
ela maternal solicitude. Luisinha era digna deste amparo, não só pelos 
predicados sobreditos, senão também pelos seus encantos naturais 
que a todos cativavam com justa razão. 
Florinda, a viúva, deu à menina a educação que então se usava e que, 
com poucas modificações, e alguns acrescentamentos, ainda hoje se 
usa no campo. Assim, não se demorou muito que Luisinha soube fiar, 
coser costuras chãs, fazer bicos e rendas, respeitar os mais velhos e 
encomendar-se a Deus. (TÁVORA, 2013, p. 52) 
 
 

 Se houver alguma beleza na descrição de Luisinha, essa só pode estar na 

austeridade da formação da moça, conforme nos apresenta o narrador de Távora. O 

fato bem destacado de ser a “menina branca” contrasta com o já informado fato de 

Cabeleira e seu pai serem mamelucos. Daí uma oposição entre as virtudes sociais e 

os vícios estarem também distribuídos socialmente a partir da coloração da pele dos 

sujeitos: uma marcação discursiva circunstancial da posição de fala do enunciador.  

Outrossim, a descrição de Dona Leonor é bastante diversa: 

 

Via-se na varanda Dona Leonor, mulher do capitão-mor. Seus belos 
olhos estavam voltados para o extremo da rua onde era tudo confusão 
e burburinho. Entre os anéis dos seus negros cabelos brilhavam ricas 
flores de ouro e coral, semelhantes a malmequeres e pitangas. Um 
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vestido de seda azul, com ramos de rosas brancas que lhe subiam da 
fímbria à cintura, deixava adivinhar as formas admiravelmente corretas 
da nobre senhora, cuja gentileza impunha a todos preito com que se 
não daria mal uma princesa. A seu lado mostravam-se outras 
senhoras pertencentes às primeiras famílias da vila. (TÁVORA, 2013, 
p. 145) 

 
 A diferença entre a dicção salta aos olhos. Na descrição de Luísa prevalecem 

dados relativos à formação, fatos e circunstâncias de cunho objetivo. Já em relação à 

mulher do capitão-mor a subjetividade desenha traços de uma bela e atrativa mulher. 

Os detalhes para a bela fisionomia de Leonor contrastam com a os rudes traços 

atribuídos à Luísa. A diferença potencializa-se ainda mais quando levamos em 

consideração que Luísa atua como uma heroína dentro do romance e Leonor, no 

fundo, serve mais para justificar o libelo contra a pena de morte que é o Capítulo XVIII 

do romance.  

Assim como o cancioneiro popular parece aproximar-se da figura de Cabeleira 

ao enunciar algumas de suas obras na primeira pessoa do singular, Távora deixa a 

marca de posição social dentro da arquitetura composicional da obra. No fim, o autor 

observa o mundo de determinada posição dentro dele. Quando fala daquilo que 

conhece, por ter vivenciado em suas relações sociais em oposição àquilo que soube 

pela narrativa dos artistas populares, explicita-se uma assimetria do imaginário 

expresso em marcas evidentemente discrepantes, como a assinalada sobre as duas 

mulheres. 

Sobre a captura de José Gomes, Pereira da Costa traz mais uma trova popular 

em discurso direto: 

 

Vem cá Cabeleira, 
Anda me contar 
Como te prenderam 
No canavial 
 
Meu pai me chamou: 
– Zé Gomes vem cá; 
Como tens passado 
No canavial? 
 
Mortinho de fome,  
Sequinho de sede, 
Só me sustentava  
Em caninha verde. 
 
Três dias passei 
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Que comer não tinha 
Mais que rato assado,  
Puro sem farinha. 
 
Eu me vi cercado 
De cabos, tenentes, 
Cada um pé de cana 
Era um pé de gente. 
 
Vem cá José Gomes 
Anda me contar,  
Como te prenderam  
No canavial. 
(PEREIRA DA COSTA, 1974, p. 164-165) 
 

Távora remete diretamente em seu romance a uma versão da trova acima 

citada (TÀVORA, 2013, p. 141, capítulo XVI). O desenvolvimento narrativo do 

entrecho da prisão de Cabeleira dura, no romance, aproximadamente quatro páginas 

(140 a 143) – em minha versão do romance impresso. É a mesma quantidade de 

páginas utilizada para apresentar o bispo D. Tomás da Encarnação Costa e Lima e 

seus hábitos de caridade (págs. 35 a 38). A apresentação do bispo serve, dentro da 

arquitetura do romance, para demonstrar que o dinheiro roubado por Cabeleira e seu 

bando era o mesmo utilizado pelo religioso em seu auxílio caridoso aos pobres. 

Mostra, assim, a baixeza moral de José Gomes e seu bando, pois, ao roubar do bispo, 

roubam dos pobres. É outro exemplo das assimetrias estéticas que perpassam o 

romance. 

Para o leitor atual, as citações do cancioneiro popular feitas por Távora podem 

parecer estratagemas de ilustração à obra. No entanto, é preciso pensarmos que o 

intuito do autor era compor um romance histórico – conforme a espécie de carta que 

serve de prefácio à obra: 

 

Inicio esta série de composições literárias, para não dizer estudos 
históricos, com o Cabeleira, que pertence a Pernambuco, objeto de 
legítimo orgulho para ti, e de profunda admiração para todos os que 
têm a fortuna de conhecer essa refulgente estrela da constelação 
brasileira. Tais estudos, meu amigo, não se limitarão somente aos 
tipos notáveis e aos costumes da grande e gloriosa província, onde 
tiveste o berço. (TÁVORA, 2013, p.12) 

 

Sendo assim, as referências à poesia popular servem não como ilustração, mas 

confirmação daquilo que é narrado. São as fontes históricas utilizadas por Távora, e 
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por não pertencerem a documento escrito, mas ao conhecimento popular por 

circulação oral, a transcrição é uma forma de dar fidedignidade do relato à fonte.  

 Távora vive e produz sua obra em uma fase de grande efervescência para a 

literatura e as artes em geral não só no Brasil como no mundo inteiro. O autor 

pertence, assim como Machado de Assis, a uma geração de ruptura com os modelos 

da estética e ideologia românticas e construção de novas alternativas à composição 

artística. Sobre o assunto, assim referiu-se um crítico: 

 

Na geração que inicia sua produção novelística por volta de 1870 – 
Franklin Távora, Taunay e Machado de Assis – a assimilação de novas 
tendências é mais perceptível, embora ainda se realize de forma 
incompleta, conflitiva. A visão do mundo subjacente à obra dos três 
escritores permanece romântica. O traço inovador será, conforme 
verificaremos nas ideias de Franklin Távora, a ênfase crescente na 
observação da realidade como fator primacial da criação romanesca 
corrigindo a hipertrofia que o conceito de imaginação sofrera na 
estética romântica. (PINHEIRO, L. F. Maciel apud AGUIAR, 2005, p. 
322. Grifos no original) 

 

Quanto à tensão entre imaginação e observação no fazer artístico, Távora já 

afirmara seu posicionamento anos antes da escrita de O Cabeleira em suas famosas 

cartas polemizadoras da obra de José de Alencar. Sob o pseudônimo de Semprônio 

afirmou: 

 

O grande merecimento de Cooper consiste em ser verdadeiro; porque 
não teve a quem imitar senão à natureza; é um paisagista completo e 
fidelíssimo.  Não escrevia um livro sequer, talvez, fechado em seu 
gabinete. Vê primeiro, observa, apanha todos os matizes da natureza, 
estuda as sensações do eu e do não eu, o estremecimento da 
folhagem, o ruído das águas, o colorido do todo; e tudo transmite com 
exatidão daguerreotípica. (TÁVORA, 2011, p. 51)  
 

 Uma meticulosa análise das Cartas a Cincinato [1871/1872] compostas por 

Távora revela que o termo imaginação recebe por parte do autor uma acepção 

negativa, como quase sinônimo de arbitrariedade. A aplicação do termo imaginação à 

obra de determinado autor – no caso, José de Alencar – tem como objetivo uma forma 

de censura.  

 É certo que no posicionamento de Távora perpassa uma repulsa ao patriarcado 

de José de Alencar na literatura brasileira da época. Vejamos: 
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É o chefe da literatura brasileira, um gênio talvez, porque cria a torto e 
a direito, seja o que for, não importa o quê; cria visões, cria 
deformidades, cria uma linguagem nova; cria vocábulos, velhos, 
encanecidos! (TÁVORA, 2011, p. 134) 
 

 

 No entanto, isso não anula determinado passo rumo a uma ruptura com o 

romantismo enquanto convenção literária e, até, um esboço preliminar do que seria a 

escola realista. Embora o autor também tenha se distanciado dessa corrente ao 

afirmar: 

 

Parecendo-me, porém, que o romance tem influência civilizadora; que 
moraliza, educa, forma o sentimento pelas lições e pelas advertências; 
que até certo ponto acompanha o teatro em suas vistas de conquista 
do ideal social – prefiro o romance íntimo, histórico, de costumes, e 
até o realista, ainda que este me não pareça característico dos tempos 
que correm.  
Em uma palavra prefiro o romance verossímil, possível, quero "o 
homem junto das coisas", definição da arte por Bacon (TÁVORA, 
2011, p. 114).  

 

 A propositura oscilante, ainda por se descobrir de Távora é bastante informativa 

sobre a situação de ruptura estética que se operava naquele momento histórico. No 

caso do autor cearense, em suas cartas polêmicas direcionadas a Alencar, é relevante 

frisar, também, que Távora apresenta grande admiração por Audubon (Távora, 2011, 

p.73), importante naturalista de origem francesa especializado na ilustração de aves. 

Ou seja, flerta abertamente com uma mudança de perspectiva fortemente influenciada 

pelo discurso cientificista ascendente que já animava a geração surgida na década de 

1870. Segundo Antônio Cândido: 

 

representam o início da fase final do romantismo, quando já se ia 
aspirando a um incremento da observação e a superação do estilo 
poético na ficção. [...] As suas considerações constituem o primeiro 
sinal, no Brasil, de apelo ao sentido documentário das obras que 
versam a realidade presente (CANDIDO, 2013, p. 678-679) 

 

 Interessa nessa polêmica refletir sobre a observação em circunstâncias de 

composição de um romance histórico sobre uma personagem que é viva apenas no 

discurso popular, em suas trovas e anedotas.  Esse é, inclusive, um aspecto do gênero 

romanesco percebido não como desdobramento do épico, mas como gênero literário 
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novo, formado à luz da história e, portanto, distinguindo-se dos gêneros clássicos 

(BAKHTIN, 2010, p. 397 – 428) 

 As citações em O Cabeleira – voz da obra artística popular – 

representam a busca da supremacia de determinada espécie de “observação” 

possível sobre a construção da “imaginação” (tomada como negativa por Távora). 

Assim, fica evidente que a função das citações textuais das trovas em notas de rodapé 

do romance é de verdadeira fonte histórica que “justifica” sua composição. Em 

oposição ao posicionamento mais arbitrário de determinadas realizações do idealismo 

romântico, a posição de Távora é em favor de uma ideia de  fidelidade de observação 

e documental. No caso da história de Cabeleira, esses elementos do real sobre o qual 

o escritor deveria laborar seriam as trovas e obras do romanceiro oral e popular.  

 Relevante observar ainda que não é sempre que Távora toma a recolha do 

discurso popular e utiliza apenas como justificativa-fonte de determinadas passagens 

do romance, registrando-a como nota de pé de página. É o caso da personagem 

Marcolino e sua participação nos entrechos da obra. No romance, Marcolino teria visto 

Cabeleira adentrar o canavial e, mesmo com descrença e oposição geral, liderou o 

grupo do capitão-mor apontando a posição do bandido. O registro que nos traz Pereira 

da Costa é o seguinte: 

 

– Vosmecê, seu Marcolino, 
Vai atrás do Cabeleira? 
Se quiser pegar o cabra, 
Monte na besta fouveira. 
Monte na besta fouveira, 
Ou no cavalo cardão, 
Não há de pegar o cabra 
No meio desse mundão. 
- Se você gosta do bicho 
Porque rouba, e mata gente, 
Veja que alguém não lhe tire 
As orelhas p’ra presente. 
Mete, negro, a tua lenha 
No teu forno, caladinho; 
Mas não te metas com homem; 
Podes ficar sem focinho. 
- Eu que sou negro nas cores 
Mas não negro nas ações, 
Se fosse atrás do malvado, 
Cortava-lhe os esporões 
“Para o negro que se mete 
Onde não lhe dão entrada 
Não tem faca o Cabeleira, 
Tem uma peia ensebada. 
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- Eu respeito a meus senhores 
E senhoras que aqui estão; 
Mas porém não levo em conta 
Quem não teve criação. 
“Caboclo do pé da serra, 
Criado à beira do rio, 
Eu sempre tratei com gente, 
Porque sustento o meu brio.” 
(PEREIRA DA COSTA, 1974, p165-166) 

 

 Os versos populares encontram-se no romance, só que em sua estrutura 

narrativa, em forma de disputa de versos entre Marcolino e “um negro” – o tom 

pejorativo e racista é evidente – que trabalhava na residência de Felisberto. Na obra 

romanesca, a referência ao cavalo estaria relacionada ao fato de Cabeleira ter 

subtraído de Marcolino seu animal.  

 Nesse caso específico, o fragmento do discurso popular é utilizado no próprio 

corpo narrativo, como uma verdadeira peleja versejada entre os dois personagens. É 

o caso inverso do que anteriormente apontei. Aqui não há a citação ao elemento 

popular como referência à fonte, mas sua utilização dentro da obra, como elemento 

orgânico do romance.  

 Por fim, Távora lança mão de mais outra estratégia de utilização da trova 

popular na composição de sua obra. Trata-se da citação direta pelo narrador ao que 

posteriormente seria composto e cantado. Cito: 

 

A notícia de tão triste exemplo atravessou as remotas paragens onde 
repercutia a fama do grande matador, e passou ainda além nas asas 
ligeiras dos versos já citados, aos quais se devem reunir estes dois 
últimos, dos trovistas pernambucanos: 
 
Quem tiver seus filhos 
Saiba-os ensinar; 
Veja Cabeleira 
Que vai a enforcar. 
Adeus, ó cidade, 
Adeus, Santo Antão, 
Adeus, mamãezinha 
Do meu coração. (TÁVORA, 2013, p. 154-155) 

 

 Pereira da Costa registra uma variante mais longa desses versos, é uma 

espécie de diálogo entre Cabeleira e sua mãe: 

 

Lá vem o negro 
Com o laço na mão, 
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Espera lá meu negro 
Não me mates não. 
 
Quem tiver seu filho 
Dê-lhe educação 
Ao depois não tenha 
Dor no coração. 
 
Quem tiver seus filhos  
Saiba os ensinar; 
Veja o cabeleira  
Que se vai enforcar. 
 
Adeus meu pai, 
Pai do coração, 
Adeus, minha mãe 
Lance-me a benção. 
 
Adeus, minha mãe,  
Ide por mim rezar, 
Que lá no outro mundo 
Eu irei penar. 
 
Adeus, ó cidade, 
Adeus, Santo Antão, 
Adeus, mamãezinha 
Do meu coração. (PEREIRA DA COSTA, 1974, p.164-165) 
 

 Não é possível afirmar se os versos com os quais Távora teve contato são 

originalmente aqueles transcritos em sua obra ou se o autor fez adaptação da recolha 

de outrem. Importa, para a presente análise, percebermos os diferentes tratamentos 

dados ao cancioneiro popular por Távora em seu romance. 1) Em alguns momentos, 

o autor apresenta os versos populares em rodapé de página, apontando sua fonte; 2) 

há casos de menor ocorrência em que traz para a tessitura do romance as quadras 

populares, incorporando-as ao entrecho; 3) e, por fim, quando cita diretamente os 

versos no corpo do romance, apontando, assim, como aquele fato narrado ficara 

registrado na memória social.  

 

1.2 JOSÉ GOMES ENTRE VÍCIOS E VIRTUDES  

 

 Távora constrói seu protagonista entre elementos virtuosos e viciosos. Embora 

essa oscilação seja bastante tosca no sentido estético, é possível impulsionar uma 

análise a partir dos sentidos dessa oposição fundamental.  

 São figuras ligadas à imagem da virtude na história de Cabeleira especialmente 

sua mãe e sua amada Luísa.  
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 Na posição oposta, ligando a trajetória de José Gomes aos vícios da violência 

e em oposição à postura católica está principalmente seu pai, mas é possível citar os 

demais bandidos – como verdadeira repetição de um tipo encarnado mais 

completamente na figura de Joaquim Gomes.  

 A referida oposição pode ser percebida em diversos trechos. Constitui-se, 

inclusive, com forte contribuição do narrador, sempre parcial nas qualificações: 

  

Ouvindo estas acerbas expressões, Florinda, que com a vista medira 
de cima a baixo o seu adversário, meteu-lhe o cacete com todo o 
ânimo que lhe dava sua vida sem mancha, e a justa defesa da filha, 
seu único tesouro, de todos acatado e querido. No mesmo instante o 
ar sibilou, e ouviu-se o som de uma pancada contra um corpo sonoro. 
Um grito, antes urro medonho, ecoou pela vasta solidão, e uma massa 
que se parecia, na forma e no peso, com um tronco de angico anoso, 
tombou sobre a areia. O desconhecido acabava de obrar uma ação 
vil. Com a coronha do bacamarte tirara os sentidos àquela digna 
mulher, que o encarara sem medo. 
Vendo sua mãe cair desfalecida, Luisinha quis correr em seu amparo, 
mas não lho permitiu a mão do malfeitor que a puxou para trás com 
força hercúlea. 
— Ah! não conheceste o Cabeleira, cascavel? acrescentou ele com os 
olhos fitos em Florinda. Vêm meter-se na boca da onça, e depois 
dizem que a onça é cruel. (TÁVORA, 2013, p. 59) 

 

 Florinda, mãe adotiva de Luísa, ao pressentir a filha em apuros, vai a seu 

encontro para salvá-la, entrando em confronto direto com Cabeleira. Para salvar a 

filha do evidente infortúnio, toma a inciativa do embate físico, com a ressalva do 

narrador de que sua iniciativa estava corroborada em “sua vida sem mancha e (n)a 

justa defesa da filha”. Ou seja: justificado moralmente como ação nobre, tanto da 

perspectiva da autoria quanto na finalidade – teleologicamente pertinente.  

 A violência da reação de Cabeleira é perceptível em seu resultado: a queda de 

Florinda à semelhança de “um tronco de angico anoso”. Uma “ação vil” segundo o 

esclarecimento do narrador. A altura da nobreza do agir de Florinda contrasta com a 

baixeza e vilania da ação do Cabeleira, orientada pelo intuito de saciar seu desejo 

sexual com a até então desconhecida.  

 Esse sistema – nada complexo – das oposições tem início na história pessoal 

da personagem principal. Ainda no capítulo IV, ao narrar parte da infância de 

Cabeleira, temos o seguinte diálogo entre o menino José Gomes e sua mãe Joana: 
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— Olha, meu filho, olha bem para ele. Não achas vivos e bonitos os 
olhos do preazinho? Que lindo pescoço! Que mãos bem-feitas! Que 
dizes, José? 
— É, mamãe. Acho tudo bonitinho. 
— E se o achas bonitinho, para que o queres matar, meu filho? 
— Para aprender a matar gente quando eu for grande. 
— Matar gente! José, José! Quem te ensinou esta barbaridade? 
Virgem da Conceição! 
— Foi papai, mamãe. 
— Não, eu não consentirei, nem o céu permitirá que levantes em 
tempo algum a tua mão para ofender a alguém. Que desgraça, Mãe 
Santíssima! Como é que Joaquim ensina semelhantes coisas ao 
filho?! 
— Dê-me o meu preá, mamãe. Quero espetá-lo vivo como fiz ontem 
com o papa-capim. 
— Ainda me vens falar nisso? exclamou Joana consternada. 
E levada de uma inspiração ou de um repente irresistível, chegou à 
porta que dava para o pequeno cercado onde o capinzal crescia, e aí 
soltou o inocente prisioneiro. (TÁVORA, 2013, p. 45) 

 

 Essa violência ainda inocente é contraposta a todo momento a valores 

religiosos, como evocações à Maria e alusão a uma inspiração. Ou seja, Joana agindo 

por valores católicos em oposição aos ensinamentos que Joaquim Gomes dava ao 

filho do casal. O trecho citado é um daqueles que, na minha percepção, trazem 

qualidade à narrativa pelo cuidado composicional. A oposição entre a beleza da preá 

– aludida por Joana – e o desejo de “espetá-lo vivo” do filho, como forma de preparar-

se para “matar gente” quando for grande contribuem para revelar a falta de valor na 

ação assassina orientada por Joaquim. 

 A interrupção sempre parcial do narrador corrobora essa posição. Um pouco 

além, ao analisar o destino de um coelho, também presa das armadilhas do menino: 

 

Era uma lindeza o animal. Gordo, coberto de macio pelo em que se 
divisavam ligeiras malhas tão alvas como o algodão que pendia dos 
capulhos estalados acima de sua masmorra, o filho do campo 
despertava, pela beleza das formas e pela harmonia dos contornos, 
todos os sentimentos benévolos de que é capaz o humano coração. 
Os olhos reluziam como dois coquinhos polidos, O coração batia-lhe 
precipite qual se quisesse sair-lhe pela boca. E essa criatura tão 
cândida e inofensiva ia morrer! Oh, meu Deus, por que extravagante 
e bárbara interpretação das leis naturais, há de o homem julgar-se com 
direito à vida de semelhantes entes que mais merecem a sua proteção 
do que desafiam a sua covardia? (TÁVORA, 2013, p 46) 
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 A proposição filosófica do narrador é semelhante à de Joana: há determinadas 

leis naturais mínimas no universo cujas afrontas representam a mais venal corrupção 

da natureza do próprio homem.  

 Em oposição, surge a figura do Joaquim Gomes, ainda na mesma situação 

narrativa: 

 

— Pedirei a papai que o não mate, não. Olhe, mamãe: o melhor é eu 
ir esconder o coelhinho no mato sempre que meu pai estiver para 
chegar. Deus me livre de ver meu coelho morrer. 
— Deus te livre, atrevido! gritou ao pé da mulher e do filho o mau 
marido, o pai desnaturado, carrasco da família antes de sê-lo da 
sociedade e de si próprio. 
E arrebatando com rudeza bruta das mãos de Joana o pobre animal, 
fez gesto de lhe quebrar a cabeça contra uma pedra que lhe ficava 
fronteira. 
— Que queres fazer, Joaquim? interrogou Joana, não obstante achar-
se aterrada pela presença do marido. 
— Ainda perguntas, mãe covarde que só sabes dar a teu filho lições 
de mofineza? Eu não quero meu filho para chorão. 
— Mas eu também não o quero para assassino. 
— Hei de ensiná-lo a ser valente. Há de aprender comigo a jogar a 
faca, a não desmaiar diante de sangue como desmaias tu, mulher sem 
espírito que não tens ânimo para matar um bacorinho. Não sabes que 
o assassino é respeitado e temido? Queres que não haja quem faça 
caso de teu filho?  (TÁVORA, 2013, p. 47) 
 
 

 Novamente, salta aos olhos a parcialidade do narrador ao atribuir a Joaquim 

Gomes as qualidades de “o mau marido, o pai desnaturado, carrasco da família antes 

de sê-lo da sociedade e de si próprio”. Se, por um lado, a proposição de Joana para 

criação do filho se voltava aos valores religiosos e imateriais socialmente elevados, 

para Joaquim o valor maior estava ligado à necessidade de valentia. Valor social esse, 

confundido aqui com tornar-se assassino, que é “respeitado e temido”. 

 Se, no entanto, retornarmos ao trecho já citado do embate de Florinda e 

Cabeleira, veremos que o narrador não compactua com a visão de mundo de Joaquim. 

Para ele, a mulher merece respeito justamente por sua retidão moral que a faz agir 

com valentia. Ao contrário, em José Gomes condena a valentia assassina de uma 

perspectiva moral, por resultar em violência.  

 É preciso destacar que a personagem de Cabeleira transita de um polo a outro 

na oposição entre vícios e virtudes. Assim, sua criação aparentemente não consolida 

seu caráter, mas torna-o capaz de ressoar a influência daqueles que o cercam. Por 

essa razão, ao reconhecer a moça que atacava como Luisinha – seu amor verdadeiro 
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de infância – vacila na posição viciosa. É o que o próprio José Gomes – ainda criança 

– afirma ao despedir-se pela primeira vez de Luisinha: 

 

José, entretanto, como querendo escusar-se às saudades da 
despedida, encaminhou-se para o quintal donde se pôs a olhar para 
os araçazeiros e goiabeiras em que ele foi encontrar novo motivo de 
pesar com que não contava. Eis que uma menina de longos cabelos 
castanhos, que estava brincando em um dos quintais contíguos, foi 
tirá-lo da sua contemplação. 
— Que está você fazendo, José? 
— Ora! Não sabes que vou sair de casa, Luisinha? 
— Não sabia, não. 
— Pois vou, e não sei quando voltarei. Estou triste. Tenho pena de 
deixar mamãe. 
— E de mim não tem também pena? perguntou ela com suave 
ingenuidade. 
— Tenho também, sim; eu estava lembrando-me de você agora 
mesmo. Olhe, Luisinha: se eu algum dia voltar você me quer para seu 
marido? 
— Eu lhe quero muito bem, José. Mas não gosto quando você judia 
com os passarinhos e dá pancadas nos meninos. 
— Pois eu lhe digo uma coisa: se algum dia eu chegar aqui de volta, 
tenha logo por certo que não faço mais mal a ninguém. Se pareço mau, 
Luisinha, não é por mim. 

 

 Após ler o trecho em destaque, é possível rememorar que nas suas Cartas a 

Cincinato (1871/1872) Távora faz ressalvas a O Gaúcho (1870), de Alencar, 

considerando-o extremamente artificial na construção dos diálogos. O autor cearense 

é certamente um crítico mais perspicaz do que é autor.  

 Retornando ao debate da estrutura do romance, é bastante perceptível 

determinada ideia de que a maldade não seria um traço inerente ao sujeito, mas um 

constituinte processual de sua formação, ou seja, educativo. Nessa propositura, as 

ideias de Távora são bastante avançadas para um contexto de escola literária 

romântica. A ênfase no meio e nos processos intersubjetivos parece apontar para uma 

busca de explicação social para as ações dos indivíduos, destoando de uma ideia do 

herói como homem completo. 

 Ao situar os vícios na experiência social do herói, a obra caminha 

aparentemente no sentido de uma reflexão sociológica através do instrumento 

literário. No que tange à apresentação de Joaquim Gomes, embora em menor clareza 

– até mesmo por sua posição na obra – é possível perceber traços dessa relação 

sujeito-sociedade: 

  



36 
 

Joaquim, feroz por natureza, sanguinário por longo hábito, 
descarregou a parnaíba sobre a cabeça do primeiro que acertou de 
passar por junto dele. A cutilada foi certeira, e o sangue da vítima, 
espadanando contra a face do matador, deixou aí estampada uma 
máscara vermelha através da qual só se viam brilhar os olhos felinos 
daquele animal humano.[...] 
Este homem era o gênio da destruição e do crime. Por sua boca 
falavam as baixas paixões que à sombra da ignorância, da impunidade 
e das florestas haviam crescido sem freio e lhe tinham apagado os 
lampejos da consciência racional que todo homem traz do berço, ainda 
aqueles que vêm a ser depois truculentos e consumados sicários. 
Seu coração estava empedernido, seu senso moral obcecado. 
Nenhum sentimento brando e terno, nenhum pensamento elevado 
exercitava a sua salutar influência nas ações deste ente degenerado 
e infeliz (TÁVORA, 2013, p. 24, grifos meus). 

 

 Embora as proposições filosóficas de Távora sejam bastante contraditórias, é 

possível observar – considerando-se o conjunto e não as partes em específico – uma 

visão segundo a qual é da natureza humana determinada “consciência racional”, 

apagada “à sombra da ignorância, da impunidade e das florestas”. Tal seja: é do ser 

humano a consciência racional natural, perdida socialmente pela falta de informações, 

da ausência da ação educativa e coercitiva.  

 Como afirmei, Távora é às vezes inconsistente em muitas afirmações. No caso 

analisado no parágrafo anterior, é só observar a primeira linha da citação, na qual o 

narrador afirma ser o personagem “feroz por natureza”, desconstruindo uma natureza 

sicária em seguida.  

 Observado o quadro geral e não apenas trechos específicos, é possível afirmar 

que na extremidade relativa aos vícios o fator formativo e social é indispensável. Ao 

contrário opera-se com as virtudes. As boas ações e aspirações aparecem no 

romance ligadas a influencias da natureza e – também – transcendentais. Ou seja, o 

homem é naturalmente bom, corrompido em seio social, mas resguardado em contato 

com a divindade. Há um tanto de Rousseau nessa proposição, por certo, e sem se 

afastar da doutrina cristã. Vejamos: 

 

Segundo as tradições mais correntes e autorizadas o Cabeleira trouxe 
do seio materno um natural brando e um coração benévolo. A 
depravação, que tão funesta lhe foi depois, operou-se dia por dia, 
durante os primeiros anos, sob a ação ora lenta ora violenta do poder 
paterno, o qual em lugar de desenvolver e fortalecer os seus belos 
pendores, desencaminhou o menino como veremos, e o reduziu a uma 
máquina de cometer crimes. 
Como é possível, porém que se houvesse abastardado por tal forma 
a obra que saiu sem defeito das mãos da natureza? Como se 
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compreende que uma organização sã se tivesse corrompido ao ponto 
de exceder, no desprezo da espécie humana, a fera cerval que se 
alimenta de sangue e carnes fumegantes, não por uma aberração, 
mas por uma lei da sua mesma animalidade? (TÁVORA, 2013, p. 42) 

 

Qual seja: naturalmente -“do seio materno” e “das mãos da natureza” - trouxe 

Cabeleira a retidão. A corrupção do caráter “operou-se dia por dia” pela educação 

ministrada pelo pai desde os primeiros anos de vida. O resultado é não humano, pois 

uma “fera cerval que se alimenta de sangue e carnes fumegantes”, daí concluir que 

há uma transformação da própria natureza. A seguir, o narrador responde aos próprios 

questionamentos: 

 

É que a mais forte das constituições, ou índoles, está sujeita a alterar-
se sempre que as forças estranhas, que atuam sobre a existência, vêm 
a achar-se em luta com suas inclinações. Por mais enérgicas que tais 
inclinações sejam, não poderão resistir a estas três ordens de móveis 
das ações humanas — o temor, o conselho e o exemplo, que formam 
a base da educação, segunda natureza, porventura mais poderosa do 
que a primeira. (TÁVORA, 2013, p.43) 

 

A educação é vista como uma segunda natureza, instrumento a partir do qual 

aquela natureza primeira, das boas inclinações, é remodelada a partir de “o temor, o 

conselho e o exemplo”. Essa ideia parece associar-se com a proposição de boa 

natureza do homem, corruptível a partir do contato social. Na visão do filósofo 

genebrino: “o homem nasce livre, e por toda a parte encontra-se a ferros. O que se 

crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles” (ROUSSEAU, 

1973, p. 29). A liberdade está na potencialidade de realizações do homem, sendo sua 

corrupção um correlato da sociedade em que o indivíduo se encontra. 

 
No caminho da vida veio encontrar o Cabeleira a seu lado Joana, 
exemplo vivo e edificante pela ternura, pela bondade, pelo espírito de 
religião que a caracterizava. Em contraposição, porém a este salutar 
elemento de edificação, do outro lado da criança achava-se Joaquim, 
não só naturalmente mau, mas também obcecado desde a mais tenra 
idade na prática das torpezas e dos crimes. 
Boa mãe era Joana, mas era fraca. Que podia a sua doçura 
contrastada pela ameaça, pelo rigor, pela brutal crueldade daquele 
que estava destinado a ser o primeiro algoz do próprio ente a quem 
dera a existência? 
A mulher é tanto mais forte, e a sua influência direta e decisiva na 
formação dos costumes, quanto mais puro é o ambiente do meio social 
onde ela respira, e esclarecidos são os entes com quem coexiste. 
Colocada em um tal centro, a mulher não é somente uma providência, 
— sobretudo uma divindade. As suas forças elevam-se à altura das 
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potências de primeira ordem, e ordinariamente são potências 
triunfantes, onde quer que seja o mundo moral, não um caos, mas uma 
criação grandiosa e harmônica, em conformidade às leis da estética 
cristã e às altas conquistas da civilização que possuímos. As suas 
qualidades delicadas, fontes de grandezas ímpares, tornam-se porém 
nulas ou são vencidas, sempre que entram em luta com a ignorância, 
com o vício, com o crime. (TÁVORA, 2013, p. 43) 

 

 A oposição entre as potencialidades humanas está posta: de um lado a visão 

social composta sobre virtudes baseadas em valores elevados de matriz cristã de sua 

mãe Joana, contrárias à ordenação violenta instituída por Joaquim – “naturalmente 

mau” e “obcecado desde a mais tenra idade na prática de torpezas e dos crimes”.  

  

A mais antiga de todas as sociedades, e a única natural, é a da família. 
Ainda assim, os filhos só permanecem ligados ao pai enquanto 
necessitam dele para a própria conservação. Assim que essa 
necessidade cessa, dissolve-se o vínculo natural. Isentos os filhos da 
obediência que deviam ao pai, isento o pai dos cuidados que devia 
aos filhos, voltam todos a ser igualmente independentes. Se 
continuam unidos, já não é de maneira natural, mas voluntária, e a 
própria família só se mantém por convenção. (ROUSSEAU, 1973, p. 
29) 

 

 Essa que seria a mais antiga sociedade, segundo o pensador genebrino, está 

fraturada em duas na obra de Távora. A “conservação” é considerada de maneiras 

distintas por Joana e Joaquim. Para a mãe, elemento do poder moral civilizatório: “ – 

Senhor, Senhor, protegei meu filho. Inspira-lhe sentimentos brandos por quem sois, 

meu Deus. Que ele seja bom e que vos conheça e tema” (TÁVORA, 2013 p. 48. Grifos 

meus). Para o pai, fonte da degeneração filial:  

 

- Hei de ensiná-lo a ser valente. Há de aprender comigo a jogar a faca, 
a não desmaiar diante de sangue, como desmaia tu, mulher sem 
espírito que não tens ânimo para matar um bacorinho. Sabes que o 
assassino é respeitado e temido? Queres que não haja quem faça 
caso de seu filho? (TÁVORA, 2013, p. 47. Grifos meus)  

 

 A narrativa caminha apresentando um José Gomes cuja formação tendeu à 

influência determinante de Joaquim: assassino cruel e sem remorsos. Cabeleira, 

homem temido em todas as terras pelas quais passou, encontra sua afeição de 

infância: Luisinha. Não tendo reconhecido a moça, procura tomá-la para si com base 

na força bruta. Em sua defesa, a mãe adotiva entra em embate com o rapaz e é 
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supostamente assassinada. A descoberta da identidade da moça assim se opera no 

romance: 

 
Não se pode descrever o abalo que experimentou Cabeleira ao 
reconhecer Luísa, menina até aquele momento em sua imaginação, 
moça desde então por diante aos seus olhos deslumbrados do 
esplendor daquela beleza correta, natural, irritada e crente.  
Pela primeira vez depois de tantos anos, o músculo endurecido que 
ele trazia no peito dobrou-se a uma impressão profunda, a uma força 
irresistível e fatal, como a cera que dobra ao calor do lume (TÁVORA, 
2013, p. 60). 

 

 Evidencia-se a incoerência de Távora: afirma no primeiro parágrafo ser 

impossível descrever o abalo de Cabeleira; e aparentemente faz o “impossível” no 

parágrafo seguinte. Não obstante essa incoerência, o que temos nesse trecho é a 

afirmação de que o reconhecimento de Luiza opera no sicário José uma alteração de 

natureza: a cera ao encontrar o calor do pavio se transforma de sólida a líquida.  

 É nesse sentido que passa a operar as intervenções do narrador a partir de 

então. Buscando evidenciar que o simples encontro com Luisinha tenha tido o poder 

de reatar as extremidades da vida de Cabeleira: da infância inocente à vida adulta 

degenerada: 

 

Pouco a pouco o passado se lhe foi desenhando na tela, ao princípio 
escura, depois diáfana e resplandecente da imaginação vivamente 
excitada pela violenta comoção. Por último todas as cenas infantis tão 
afastadas, que poderiam considerar-se senão de todo desvanecidas, 
ao menos vagas, confusas e de impossível ressurreição, 
reapareceram aos seus olhos com o vigor de outrora senão mais vivas 
e animadas que dantes. 
Luísa representou-se-lhe sorrindo e brincando nas campinas, por junto 
dos açudes, à sombra dos juazeiros. Era a mesma menina meiga e 
amável, com quem ele folgara à beira dos poços e valados, e para 
quem tantas vezes apanhara camarões nas enxurradas. 
O bandido lembrou-se de que uma quadra tinha havido em sua vida, 
na qual ele só cuidava em armar arapucas por entre os leirões do 
roçado para pegar juritis, em abrir fojos debaixo das moitas, ou armar 
quixós e mundéus na capoeira com o fim de apanhar preás para a 
menina (TÁVORA, 2013, p. 61). 

 

 É nessa sequência narrativa que encontramos o juramento de amor feito pelas 

duas crianças. A partir de então opera-se uma inversão. O narrador apresenta uma 

teoria jusnaturalista segundo a qual cada ser humano carrega consigo a partir de 

determinada idade um cânone moral mínimo, reacendido na pessoa do José Gomes: 
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E a menina a quem tanto amara, a quem nunca esquecera, e cuja 
imagem indecisa e vaporosa os olhos do seu pensamento tinham por 
mais de uma vez surpreendido junto de si testemunhando a 
perpetração de algum crime, essa menina crescera, pusera-se moça, 
chegara à idade em que todos têm no critério natural um corpo de leis 
e na consciência um juiz para julgar as suas e as alheias ações. 
— Que juízo ficaria fazendo de mim Luisinha? perguntou de si para si 
o Cabeleira, insensivelmente arrastado por esta ordem de ideias. Ah! 
que pode ela pensar de mim senão que sou um assassino?! 
(TÁVORA, 2013, p. 61-62). 

 

 Os valores morais sorumbáticos na formação de Cabeleira tornam-se 

operantes a ponto de José Gomes abandonar suas armas e jurar a Luisinha que nunca 

mais iria cometer qualquer crime, mesmo que disso sua vida dependesse. Ao iniciar 

o capítulo IX, o narrador assevera já ter a mudança se consolidado por completo: 

“Profunda revolução se havia operado durante uma noite no íntimo do bandido.” 

(TÁVORA, 2013, p. 83). A troca de tratamento dispensado pelo narrador evidencia a 

nova posição, são novos substantivos utilizados para se referir a José Gomes. 

Observemos: “– Já lhe disse, retorquiu o mancebo sobrexcitado pela oposição do 

velho, ao qual se atirou com fúria brutal para lhe arrancar das mãos os pulsos de Luísa 

afogada em prantos e soluços” (TÁVORA, 2013, p. 89. Grifo meu).  

 É oportuno assinalar que o narrador de Távora ilustra – quase à caricatura – a 

análise feita por James Wood sobre a “confiabilidade” da onisciência narrativa: 

 

[...] a narração onisciente poucas vezes é tão onisciente quanto 
parece. Para começar, o estilo do autor em geral tende a fazer a 
onisciência da terceira pessoa parecer parcial e tendenciosa. O estilo 
costuma atrair nossa atenção para o escritor, para o artifício da 
construção autoral e, portanto, para a marca pessoal do autor. 
(WOOD, 2011, p. 21) 

 

Não há sugestão para o leitor. O que Távora impõe é um novo norte de leitura, 

transpondo seu personagem de um oposto a outro da oposição vícios x virtudes. Há 

uma perspectiva imposta ao leitor pelo narrador ao trocar o substantivo pelo qual se 

refere a José Gomes de “bandido” para “mancebo”. 

 A mudança do tratamento ofertado pelo narrador começa a operar, inclusive, 

antes do próprio personagem exteriorizar esse intento, já que é só mais à frente (p.92) 

que é feita o seguinte juramento: 
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— Jurará também que não há de tirar mais a vida de ninguém, ainda 
que seja de um passarinho? 
O bandido refletiu um momento. 
— E se me quiserem matar? perguntou depois. 
— Fugirá — respondeu Luísa. 
— E se não puder fugir? 
— Eu quero que você jure, Cabeleira, que em caso nenhum derramará 
mais sangue sobre a Terra, ouviu? Se não for assim, tudo estará 
acabado entre nós. 
— Pois bem, Luisinha. Eu juro. O malvado será de hoje em diante 
homem de bem. 
Luísa fitou-o como um anjo deve fitar um demônio que promete ser 
anjo. O Cabeleira, porém, não lhe deu tempo para grande 
contemplação, porque de chofre a tomou pela terceira vez nos braços 
febris, e desapareceu com ela no meio da escuridão (TÁVORA, 2013, 
p. 92. Grifos meus). 

 

 Após a morte de Luisa, já se insere Cabeleira inteiramente no sistema de 

virtudes da obra. Podemos constatar isso após um suposto vislumbramento do 

fantasma da moça que impede José Gomes de cometer outro assassinato: 

 

Esta ilusão era efeito da sobre-excitação nervosa, produzida em todo 
o seu organismo pela falta de alimentos, pela dor moral que lhe 
causara o trânsito da moça, ou talvez pela profunda revolução que 
antes de ter ela falecido havia obrado nos seus instintos, ideias, e 
hábitos, o sentimento destinado a redimi-lo do erro, e do crime — o 
amor. 
Foi tão profundo e violento o abalo que experimentou ao ver aquela 
doce efígie (a qual ele julgava ter desaparecido para sempre de seus 
olhos), que irresistivelmente lhe escaparam dos lábios estas palavras: 
— Não o matarei, meu amor; não o matarei. 
Mas não foram somente as palavras que lhe escaparam violentamente 
dos lábios; dos olhos lhe saltaram também lágrimas espontâneas, que 
ele não pôde reprimir. 
E como para dar plena satisfação aquela doce imagem que se 
atravessava diante dele no momento em que um crime estava a ser 
cometido por sua mão, Cabeleira atirou dentro de uma grota que ficava 
do outro lado da picada o resto da arma de que estivera pendente a 
vida do pobre velho (TÁVORA, 2013, p. 132). 

 

 O amor por Luisinha já falecida opera como elemento modificador de Cabeleira, 

que inverte sua natureza. É transcendental essa ideia de amor apresentada por 

Távora, sentimento capaz de unir duas pontas da vida de José Gomes, purificando a 

vida sanguinolenta a partir de uma inocência infantil há muito deixada para trás. Nesse 

sistema, o descarte da última arma é representativo da total libertação da condição 

aprisionante da violência que até pouco orientava a vida de Cabeleira.   
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 Távora força a mão no procedimento estético utilizado para revelar a 

modificação de Cabeleira, que a partir de determinado momento torna-se verdadeiro 

herói romântico: 

 

O prisioneiro aparecia no centro da tropa. Sua fisionomia estava triste; 
mas não tinha a carregada expressão da perversidade, nem o vil 
abatimento da covardia. Seu passo, posto que forçado, era firme, qual 
devera ser o de um homem de poderosa organização, aos vinte e 
quatro para vinte e cinco anos de idade. 
Faltava, porém, a esse homem a prontidão nos movimentos físicos a 
que por inúmeras vezes devera sua salvação. Uma corda de couro cru 
prendia-lhe em diferentes anéis os braços, poucos dias antes prestes 
a levar a destruição e a morte a afastadas regiões. 
Poucos foram os que não tiveram os olhos arrasados de lágrimas 
quando viram escravo de uma cadeia ignóbil o infeliz moço, que, ainda 
ontem, tinha a imensidão a seu dispor, e era livre como as feras no 
deserto. A presença do infeliz despertara a piedade de quase todos os 
espectadores (TÁVORA, 2013, p. 145. Grifos meus). 

 

 Havia bem poucas páginas que a população tremia só de ouvir o nome de 

Cabeleira. Agora, ao contrário, derramam lágrimas ao vê-lo finalmente preso. Quando 

Távora escrevia suas críticas à obra de Alencar travestidas de Cartas a Cincinato e 

pedia coerência narrativa a seu conterrâneo, parece que ele próprio esqueceu-se de 

fixar a lição. O herói romântico descrito nesse trecho está abatido não pela captura ou 

derrota, mas pela perda de sua amada. Sua postura é altiva e elevada, o que contrasta 

com um não sei quantos soldados regulares que compunham a tropa. Sua alma está 

renovada pela força dos vínculos afetivos novamente entrelaçados, o que afasta 

definitivamente a vilania de sua personalidade, que se espalha e causa impressões 

piedosas nos circundantes.  

 O romance tem fim com uma “profissão de fé” do autor travestida de narração 

da execução. Távora, contrário à pena de morte, parece querer criar um entrecho nos 

moldes de O último dia de um condenado [1829] de Victor Hugo. O capítulo final é 

uma declaração pública e política contra a pena capital no país, evidenciando a 

complexidade social e moral da punição. A narrativa desse bandido-herói é 

representativa não só da mutabilidade do homem, que, inserido em determinados 

contextos sociais desfavorecidos, pode apresentar uma formação degenerada de 

valores.  

 

1. 3 O ESCUDO ÉTICO 
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 Das obras avaliadas nessa tese, a única cuja teoria do escudo ético definida 

por Frederico Pernambucano de Mello não seria aplicada ao protagonista é O 

Cabeleira.  

 Conforme já assinalado anteriormente, a formação de José Gomes está 

atrelada ao exemplo e ao ensinamento paterno na condução da vida de sicário. Cito 

trecho exemplar: 

 

— Que queres fazer, Joaquim? interrogou Joana, não obstante achar-
se aterrada pela presença do marido. 
— Ainda perguntas, mãe covarde que só sabes dar a teu filho lições 
de mofineza? Eu não quero meu filho para chorão. 
— Mas eu também não o quero para assassino. 
— Hei de ensiná-lo a ser valente. Há de aprender comigo a jogar a 
faca, a não desmaiar diante de sangue como desmaias tu, mulher sem 
espírito que não tens ânimo para matar um bacorinho. Não sabes que 
o assassino é respeitado e temido? Queres que não haja quem faça 
caso de teu filho? 
— Mas eu não quero que meu coelhinho morra, papai. 
— Que estás tu a dizer, mal-ensinado? 
O menino quis chorar, com o que se mostrou escandalizado por 
extremo o tirano da família, que, para o fazer chorar com mais gosto, 
segundo disse, lhe deu três ou quatro cipoadas fortes, depois das 
quais José mal se pôde ter em pé. Joana não podendo ver o filho 
apanhar sem razão, partiu para Joaquim, a fim de lhe tirar das mãos o 
pequeno, mas Joaquim repeliu-a com tanta força, que a fez cair por 
terra; e voltando-se imediatamente para José, perguntou-lhe com 
gesto e voz de aterrar: 
— Então, mata-se ou não se mata o coelho, José? 
— Mata-se, papai — respondeu o pequeno com as faces banhadas de 
lágrimas ainda. 
— Não quero que chores. Quem é homem não chora, quem é homem 
faz chorar (TÁVORA, 2013, p. 47). 

  

 No trecho, é central a ideia de necessidade do aprendizado de um tipo de 

valentia. Essa demanda por uma formação violenta tem como fundamentação evitar 

que não “façam caso” do menino. Dentro desse discurso de oposição de valores, a 

formação assassina seria requisito – na visão de Joaquim Gomes – para que ninguém 

tire vantagem futuramente do menino. Em suma: é ser causa da violência para não 

ser consequência dela: “quem é homem não chora, quem é homem faz chorar.” Sobre 

a inconsistência dos motivos violentos de Joaquim e José Gomes, já em 1876, na 

revista Illustração Brasileira um crítico apontara: 
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O matuto do Norte, porém, em geral, não mata para roubar. Princípios 
de honra exacerbados, brios às vezes mal entendidos, basófias de 
valentia, maior confiança na vindita privada do que na ação da lei, e, 
principalmente, a defesa da reputação e da honra da família, são os 
móveis que levam os matutos à perpetração de grandes crimes. (Apud 
AGUIAR, 2005, p. 310) 

 

 Efetivamente, o que ocorre no romance é que José Gomes é a causa das 

turbações nas vidas alheias. E, embora a personagem central não seja movida por 

um escudo ético que o isenta das consequências morais de suas ações, outras 

personagens atingidas por suas ações vis encontram-se na condição de procurar 

vingança, livres moralmente de qualquer consequência. Nessa posição está Liberato, 

cujo irmão havia sido assassinado por Cabeleira em uma luta de facas. 

 Proprietário de terras vizinhas aos covis dos bandidos, Liberato era homem de 

pele negra e fica evidente na narrativa uma consideração inferiorizada pela 

personagem, que é transposta em discurso de resignação: 

  

A princípio Liberato viveu muito satisfeito em suas terras. Tendo-se, 
porém, anos depois formado o couto ali junto, foi-se ele desgostando 
a ponto, que só por não ter outro remédio continuou a morar nelas. 
As terras eram muito férteis, e a sua situação não podia ser melhor do 
que era; mas, pela péssima vizinhança, estavam, como nenhumas, 
expostas em todos os sentidos a serem usufruídas, como eram 
constantemente pelos malfeitores, o que as havia inteiramente 
depreciado. 
Na realidade quem menos se gozava das suas plantações era 
Liberato, dono delas. A macaxeira mais enxuta, a melancia mais 
madura, o melhor milho verde, o feijão de melhor qualidade eram para 
a boca ou antes, ao dizer popular, para o papo dos pesados vizinhos. 
A galinha gorda anoitecia no poleiro mas não amanhecia no terreiro, 
não porque a raposa a tivesse pegado, mas porque os raposos a 
tinham tirado para a sua panela, que estava quase sempre fervendo 
dentro da mata virgem. 
[...] 
— Deus me livre. Se os brancos e o rei não podem com eles, eu que 
sou negro, é que hei de poder? Vamos passando assim mesmo 
conforme Deus nos ajudar. Pode-se dizer que vivo trabalhando para 
eles. Paciência! Um dia isto há de ter fim, ou com a vida, ou com a 
morte. Será, quando Deus quiser. 
Liberato não procedia deste modo por fraqueza, mas por boníssinio 
discernimento. Ele era até valente por origem. Vinha a ser neto ou 
bisneto de Henrique Dias, com cuja fama se gloriava. Do ilustre 
guerreiro lhe vinham por sucessão as terras que possuía nas 
proximidades do Monte das Tabocas, onde o negro herói conquistara 
brilho inescurecível para seu nome que ficou sendo urna das primeiras 
glórias da pátria. Mas bem estava vendo que não podia avantajar-se 
a quadrilhas de ladrões e assassinos afeitos à prática de toda a sorte 
de depredações (TÁVORA, 2013, p. 62-63). 
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 Embora expresse a aceitação resignada da situação na fala da personagem 

Liberato, o narrador providencia um mea culpa para a falta de reação do homem. Não 

se trata de falta de coragem, mas de uma evidente desvantagem numérica, face à 

qual o resultado haveria de ser a derrota.  

 No entanto, o assassinato do irmão de Liberato desencadeia para o proprietário 

de terras não só o direito de vingança, mas sua obrigação moral dentro daquele 

determinado sistema de valores sociais: 

 

— Desgraçadamente não é mentira, não. Eu soube de tudo. Foi o 
Cabeleira quem o matou. E o malvado aí vem com o pai, roubando e 
esfaqueando a quem encontram. Previna-se, Liberato, que eles já 
devem estar na mata. Ai de mim! Que desgraça, meu Deus! Que será 
de mim sem Gabriel que era tão bom marido?! 
— E onde estou eu, Aninha? Não chore. Eu ainda não creio neste 
conto. Mas se suceder a desgraça que você diz, nem por isso deverá 
desesperar, que os homens ainda não se acabaram na Terra. 
Seguiu-se um longo pranto na casa do crioulo. Ao carpir de Aninha 
vieram juntar-se as lamentações de Rosalina, mulher de Liberato e 
irmã da viúva. 
Liberato passou três noites sem pregar os olhos, pensando consigo 
só. A dor acerba a que ele, sem dar mostras, talvez por prudência, mal 
tinha podido resistir com sobre-humano esforço, veio despertar os 
longos ressentimentos e antigos desgostos que jaziam como 
arrefecidos no fundo do seu coração. Aqueles que quotidianamente o 
despojavam dos produtos do seu trabalho e da economia tinham-lhe 
roubado uma vida preciosa. Quem lhe podia assegurar que eles não 
viessem mais tarde a tomar-lhe a mulher, a tirar-lhe a filha, a arrancar-
lhe a própria vida se ele se opusesse à sua vontade criminosa? 
(TÁVORA, 2013, p. 64-65). 

 

 A elevação da personagem de Liberato já havia sido apontada pelo narrador 

em uma perspectiva épica ao exaltar uma suposta descendência de Henrique Dias, 

negro liberto que teve ação papel fundamental na expulsão dos holandeses de 

Pernambuco. 

  

— Covardes! Exclamou Liberato com raiva concentrada. Têm gente 
como farinha, e encurralam quatro homens que eles não se animam a 
bater em campo aberto. Onde está a valentia destes ladrões que, não 
satisfeitos com o que me furtam, mataram meu irmão para lhe 
roubarem seu único bem? 
Depois de se haverem alongado alguns passos mais da trincheira 
onde reinou logo profundo silêncio perceberam que os inimigos 
vinham a seu encontro para lhes embargar a saída. Achavam-se deste 
modo os assaltantes entre a espada e a parede. 
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Era medonha a escuridão dentro da mata. 
— Facas em punho, e avancemos — gritou, não obstante Liberato aos 
filhos, certíssimo de que poucos instantes de vida restavam a todos 
eles. 
Para dar o exemplo precipitou-se como um raio contra a mó de 
malfeitores que dificilmente lobrigou a pouca distância diante de si. 
Sebastião e Ricardo praticaram o mesmo, e dentro em pouco as armas 
inimigas cruzaram-se com fúria tal de parte a parte que delas saltavam 
chispas, e o som dos seus embates ia perder-se ao longe no seio da 
vasta selva. (TÁVORA, 2013, p. 67). 

 

 A morte de Liberato mantém determinada elevação heroica, não pela altura 

moral dos seus adversários, mas por o terem derrotado a partir de estratagemas 

escusos. A própria morte do fazendeiro é “exemplar”, na medida em que sua coragem 

serve de exemplo para os demais homens que com ele atacam Cabeleira e seu bando.  

 Contrariamente à elevação moral que Liberato sustenta até o momento de sua 

morte, temos a figura do taberneiro Timóteo, que dava coito e fazia negócios com o 

bando malfeitor não obstante sua companheira ter sido assassinada por Cabeleira na 

sua frente.  

 
— Boa tarde, seu Timóteo, disse ele, pondo-se em terra de um pulo e 
entrando sem-cerimônia na tasca. Dá-me notícias da Chica? 
— Você ainda vem falar nisso? redarguiu o vendeiro com semblante 
hipócrita, mas na realidade sobressaltado. 
— Por que não? Queria acabar de dar-lhe a lição que principiei na 
quarta-feira. Mas desta feita a coisa havia de ser de outra moda. 
Queria ver se lhe entrava nas banhas da barriga este facão, como 
entra nesta melancia. 
— Pois não sabe que a Chica morreu da sua tirania? 
— Ah! fez esta bestidade? Pois então, para celebrarmos o caso, bote 
aguardente e bebamos. 
Timóteo encheu sem demora o copo que apresentou a José. 
— Beba primeiro; disse este. 
— Não, eu não bebo; respondeu o taverneiro. 
— Não bebe? Há de beber. E não se demore que tenho pressa. Atrás 
de mim vem alguém em minha procura, e eu não estou disposto a 
fazer mais carniça por hoje. 
— Que imprudência a sua, menino! Não bebo, não quero beber, está 
acabado. Veja se me obriga. 
A este rasgo de covarde arrogância que seria digna do riso se não 
despertasse compaixão, José retrucou, fitando os olhos no colono: 
— Seu Timóteo, você vai errado. Olhe que eu não posso demorar-me 
nem sou de graças. Beba a aguardente por quem é. 
O taverneiro, sem replicar, pôs o copo na boca, e, depois de haver 
sorvido alguns goles que lhe souberam a quássia ou jurubeba, 
restituiu-o ao rapazito, que o esvaziou quase de um trago. 
Então, sem cuidar de pagar a despesa, José saltou sobre a cangalha, 
pôs o cavalo a todo o galope e desapareceu no caminho como 
desaparece um raio na atmosfera (TÁVORA, 2013, p. 31). 
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O assassinato de Chica faz surgir para Timóteo seu “escudo ético” para a vingança. 

Ao rejeitá-lo e aproximar-se de Cabeleira, Joaquim e Teodósio, o taberneiro age com 

desídia, o que o rebaixa no sistema moral transposto por Távora nesta obra.  

 

Timóteo fora testemunha de todas estas transformações. O rapaz 
tinha escolhido para seu ponto de operações contra a vila a taverna 
dos Afogados. Esta taverna passara a ser um como entreposto onde 
ele depositava o que roubava com o pai, e mais tarde, com o Teodósio 
que viera associar-se-lhes nos perigos e nos proveitos. O taverneiro 
achara-se assim em condições de acompanhar dia por dia as 
diferentes faces, os variadíssimos sucessos de uma das existências 
mais admiráveis que se conhecem na carreira do crime. 
Por sua vez José vira o florescer e o declinar do taverneiro. Quando o 
livrara da companhia da Chica achava-se Timóteo nos seus quarenta 
e oito anos. Agora orçava pelos cinquenta e cinco. Tornara-se-lhe o 
cabelo branco; destendera-se-lhe o abdome, caíram-lhe um pouco as 
faces, sumiram-se-lhe os olhos debaixo das espessas sobrancelhas, 
que pareciam espinhos de cardeiro. 
Sem que um entrasse nos segredos do outro, os dois diziam-se 
amigos, e até certo ponto apoiavam-se reciprocamente, havendo a 
muitos respeitos entre ambos perfeito acordo de intenções e inteira 
comunidade de interesses (TÁVORA, 2013, p. 32). 
 

 

Conforme assinalado, o escudo ético é uma licença para o cometimento de 

vinganças, desde que se coadune com o código ético daqueles sujeitos sertanejos. A 

precipitação da vingança para um momento anterior ao ataque – como aparentemente 

é a proposição da Joaquim – não constitui salvo conduto para o cometimento dos 

assassinatos de Cabeleira.  

 No entanto, ao enviar-se a uma missão suicida frente à quadrilha de Joaquim 

Gomes, Liberato consubstanciou um elevado valor moral daquela sociedade, a qual 

Távora tão bem conhecia. A dimensão heroica da ação de Liberato não está na altura 

do seu adversário, mas na elevação social de suas razões. 

 Por outro lado, se a ação motivada por vingança cria para aquele que se vinga 

uma exceção à sanção moral quanto à natureza de sua ação, a atitude de Timóteo 

parece marcá-lo com a insigne da subalternidade. Qual seja: um valor social altamente 

repugnável. 

 

1.4 AUSÊNCIA DO PODER PÚBLICO 
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 Uma das marcas da colonização portuguesa no território brasileiro, a ausência 

do poder público é uma das condições para o surgimento do fato social cangaço. 

Desde as capitanias hereditárias, no território nacional viu-se o elemento particular 

como detentor de elementos típicos da estrutura do Estado. Nessas dimensões 

incluem-se especialmente a justiça e o poder coercitivo. 

 Em lugar da constituição de estruturas estatais fortes, o que se viu na história 

do país foram as camadas poderosas, detentoras do poder econômico, personificando 

poderes tradicionalmente exercidos pelo ente público. Pondo-o, por consequência, a 

seus interesses pessoais e de família. Essa é uma das razões pelas quais alguns 

estudiosos chegaram a falar de uma “idade média” nacional. Mesmo estando a colônia 

brasileira inserida na dinâmica de um capitalismo internacional, havia aqui estruturas 

semelhantes àquelas vistas anteriormente à ascensão da modernidade na Europa. 

 Sem entrar em pormenores dos fatos históricos, o que importa frisar é a 

compreensão de que a ausência do poder judiciário e da força policial oficial, bem 

como a sua personificação nos “senhores” e “coronéis” do sertão são necessários 

para o surgimento e a dinâmica do cangaço, como fato cujas características incluem 

o embate bélico. 

 Alguns pensadores já atribuíram ao cangaço a característica de movimento 

contestatório. Não creio ser possível associar aos “guerreiros do sol” qualquer 

ideologia além da pragmática sobrevivência diária ou da busca de vingança na 

economia sangrenta das disputas familiares. Nesse contexto, o cangaço representou 

– em verdade – instrumento das disputas entre famílias de lavradores e, também, 

coiteiros – fazendeiros e comerciantes que se associavam aos cangaceiros visando 

vantagens mútuas. 

 Em O Cabeleira, embora possamos perceber uma afinidade ideológica e de 

classe social entre Távora e as camadas dirigentes, não é clara a ausência do poder 

público na administração da justiça e das polícias como uma base factual para o 

surgimento e proliferação do banditismo rural no Nordeste brasileiro. O que não quer 

dizer que o autor não apresente em alguns momentos da obra perspectivas que ligam 

os dois fatos históricos.  

 A primeira ação de Teodósio, José e Joaquim Gomes apresentada pelo 

narrador é o ataque a uma vila que estava em festa: 
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A vila estava em festa. Foi no primeiro domingo de dezembro de 1773. 
Era governador Manuel da Cunha de Meneses, depois Conde de 
Lumiar, jovem fidalgo a quem a igreja pernambucana deve distintos 
benefícios. 
Com a data do 1º daquele mês tinha ele feito publicar um mando pelo 
qual ordenara aos moradores que pusessem luminárias em 
demonstração da alegria que causara à nação portuguesa a abolição 
dos jesuítas em todo o orbe cristão, pelo santo padre Clemente XIV. 
No lugar onde hoje existe a formosa ponte Sete de Setembro que liga 
o bairro do Recife ao de Santo Antônio, via-se nessa época uma ponte 
de madeira, a qual fora mandada construir em 1737 sobre os sólidos 
pilares de pedra e cal da primitiva ponte, obra de Maurício de Nassau, 
por Henrique Luís Vieira Freire de Andrade, um dos governadores que 
mais honrada e benemérita memória deixaram de si em Pernambuco 
(TÁVORA, 2013, p. 20). 
 

 

O citado trecho é duplamente exemplificativo para aquilo que expus 

anteriormente. 

A afinidade ideológica do autor com determinadas correntes políticas é 

evidenciada na reverência com a qual rememora Henrique Luis Vieira Freire de 

Andrade. Houvesse uma crítica do autor à constituição de condições sociais que 

deram ensejo ao surgimento do cangaço, teria feito uma objeção política ou moral em 

algum dos inúmeros momentos em que remete aos governantes do passado narrativo 

e/ou do próprio passado. 

Além disso, é evidente a exclusão da participação popular e a imposição do 

desejo de determinadas parcelas das classes dominantes. Não fora essa a situação, 

não haveria um ordenamento para expressar contentamento através da 

obrigatoriedade da exposição de lanternas à beira das casas. Ou seja, um homem de 

poder, “a quem a igreja pernambucana deve distintos benefícios” segundo o narrador, 

faz mostrar o contentamento da nação (?) obrigando-a a tomar uma atitude em apoio 

à igreja. Ora, o que temos é uma situação personalíssima, na qual o posicionamento 

político e ideológico de um governador é imposto à população, fazendo transpor seus 

desejos subjetivos à coletividade sob sua influência política, econômica e bélica.  

O ataque de Cabeleira e seu grupo deixa feridos entre civis e as forças militares 

amadoras mantenedoras da ordem em Pernambuco no século XVIII: 

  

Joaquim, feroz por natureza, sanguinário por longo hábito, 
descarregou a parnaíba sobre a cabeça do primeiro que acertou de 
passar por junto dele. A cutilada foi certeira, e o sangue da vítima, 
espadanando contra a face do matador, deixou aí estampada uma 
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máscara vermelha através da qual só se viam brilhar os olhos felinos 
daquele animal humano. 
José Gomes, por irresistível força do instinto que muitas vezes o traiu 
aos olhos do carniceiro pai, voltou-se de chofre e lhe disse: 
— Para que matar se eles fogem de nós? 
— Matar sempre, Zé Gomes — retorquiu o mameluco com as narinas 
dilatadas pelo odor do sangue fresco e quente que do rosto lhe descia 
aos lábios e destes penetrava na boca cerval. Não temos aqui um só 
amigo. Todos nos querem mal. É preciso fazer a obra bem feita. 
Este homem era o gênio da destruição e do crime. Por sua boca 
falavam as baixas paixões que à sombra da ignorância, da impunidade 
e das florestas haviam crescido sem freio e lhe tinham apagado os 
lampejos da consciência racional que todo homem traz do berço, ainda 
aqueles que vêm a ser depois truculentos e consumados sicários. 
(TÁVORA, 2013, p. 24) 

 

A irracionalidade da ação brutal foi bastante assinalada pelo narrador para que 

não houvesse dúvidas. Não só civis tombaram à explosão das armas assassinas de 

José e Joaquim Gomes: 

 

Um soldado, impelido talvez primeiro pelo ímpeto da paixão que pela 
consciência do dever, o qual em ocasiões iguais àquela raramente fala 
mais alto que os instintos animais, atirou-se de arma em punho após 
os assassinos com o fim de apreender um dos dois, ainda que 
custasse a própria vida. Não logrou o seu intento este valente defensor 
da sociedade e da lei. Quando sua mão tocava em um dos 
delinquentes, de cima de uma canoa que nesse momento desatracara 
da ponte, desfecharam-lhe com a vara tão forte golpe sobre a cabeça, 
que o infeliz, perdendo os sentidos, foi arrebatado pela corrente. Igual 
cena se presenciou em 1821, figurando como vítima João Souto Maior 
que procurara salvar-se no rio depois de haver ferido com um tiro de 
bacamarte na ponte da Boa Vista o governador Luís do Rego Barreto. 
Assim se passou na vila do Recife a noite do primeiro domingo de 
dezembro de 1773, noite memorável, que principiou pela alegria e 
terminou pelo terror público (TÁVORA, 2013, p.  25). 

 

Nem a morte de civis, sequer a do soldado são razões suficientes para a ação 

do Estado face ao “terror público” exercido por Cabeleira. Não são as vítimas 

tombadas entre o povaréu que ensejará reação dos governantes. Vejamos o que 

surge mais a seguir na narrativa:  

 

Quando D. Tomás se recolheu a seu palácio achou-se roubado. José, 
Joaquim e Teodósio, que no momento em que ele saíra a cumprir o 
piedoso mister, se haviam introduzido à sorrelfa, com a facilidade que 
proporciona o disfarce, em uma das muitas salas ou em um dos muitos 
corredores desse edifício tinham tirado, na ausência do venerando 
proprietário, não os castiçais de prata como fizera João Valjean em 
casa do bispo Miriel, mas diferentes quantias que D. Tomás destinara 
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para novos auxílios à pobreza do alto sertão mais afligida da fome do 
que nenhuma outra da diocese. Estas quantias achavam-se repartidas 
e já devidamente acondicionadas em pacotes distintos, que só 
esperavam oportunidade para seguirem seu destino. 
O digno prelado leu a triste verdade na confusão em que, ao entrar em 
seu gabinete, achou os ofícios e instruções que, com as esmolas da 
sua profunda piedade agora desaparecidas, dirigia aos párocos 
dessas longínquas e desvalidas freguesias. (TÁVORA, 2013, p. 38). 

 

 A proximidade entre as classes dominantes – aristocracia e clero – é o 

elemento determinante para a força ordenada pelo Governador, com participação dos 

proprietários de terra face ao grupo de Cabeleira. Essas relações próximas já foram 

apontadas em outro trecho citado anteriormente. 

A própria caridade exercida por D. Tomás não se inseria em uma proposição 

da igreja católica enquanto instituição, mas na personificação da religião feita pelo 

próprio sujeito: 

 

Acredito que D. Tomás foi bom, piedoso e justo por efeito de sua 
própria natureza; há porém quem diga que deve ele seu adiantamento 
no caminho da perfeição católica de que nos deixou formosíssima 
estampa, ao estudo dos exemplos que lhe legaram seus 
predecessores e ao empenho com que busco imitá-los.[...] 
D. Tomás mandou distribuir esmolas pelos pobres de Olinda e do 
Recife e despachou, como havia feito o governador, socorros em 
dinheiro e víveres às povoações mais afligidas do mal. Para completo 
desempenho de seu dever pastoral, ordenou que se fizessem preces 
em todas as matrizes e em todos os conventos, e convidou o povo a 
procissões de penitência. As procissões eram então atos majestosos 
e dignos. Uma delas produziu tão viva e salutar impressão no espírito 
do povo daquele tempo, que o historiador se julgou na obrigação de 
transmitir sua memória à posteridade (TÁVORA, 2013, p. 36-37). 

 

Tanto o socorro oferecido pelo religioso quanto aquele disposto pelo político 

são apresentados da perspectiva personalíssima, qual seja: foram os sujeitos 

independentemente de suas funções públicas que agiram. O próprio acesso a cargos 

públicos está mais ligado a interesses e vontades pessoais do que àqueles de ordem 

propriamente coletiva ou democrática: 

 

Cunha de Meneses, convicto da ineficácia dos seus esforços contra 
os quais se levantava, além da audácia e cinismo dos malfeitores, um 
tríplice embaraço que mais do que estes contrastava aqueles 
esforços, — a falta de população, de tropas e de estradas, embaraço 
que era favorecido indiretamente pela indiferença dos mais fortes, e 
diretamente pelo temor da maior parte dos moradores, renunciou ao 
empenho, que por muito tempo alimentou de reivindicar os foros da 
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administração assim afrontados diária e ostensivamente pelos 
sobreditos malfeitores. 
Com esta mudança de resolução coincidiu a sua promoção ao lugar 
de governador da Bahia. Em 31 de agosto de 1774 entregava ele a 
José César de Meneses, a quem já nos referimos, as rédeas do 
governo de Pernambuco, então, como ainda hoje, difíceis de sopesar 
(TÁVORA, 2013, p. 95). 

 

A metáfora para o governo é de um cavalo xucro posto “pelas rédeas” por um 

"grande homem". Ademais, a ideia de “reivindicar a administração” pela 

desmoralização das “afrontas diárias” dos cangaceiros é expressão bastante ajustada 

da realidade política no Brasil surgida desde os primeiros momentos da colonização 

e cuja dinâmica histórica e social gestou nosso atual sistema de relações do público 

com o privado.  

A própria organização das forças de segurança dependia, assim, da iniciativa 

particular e do interesse subjetivo – algumas vezes expresso como desejo das classes 

dominantes a partir da multiplicação individual – e não da percepção na necessidade 

social e da organização pública, ou seja, da verdadeira essência do público: 

 

— Estes bandidos, dissera o governador, fazem-nos maior dano do 
que a fome, a peste e a guerra. Matam a sangue-frio, para roubarem 
a fazenda àquele que pacificamente a ganhou com o suor do seu 
rosto. Penetram nas casas, nas lojas, nos engenhos, nos próprios 
templos, e, tirando daí o fruto da economia e o trabalho honesto e 
esforçado da propriedade alheia, vão consumi-lo nas suas orgias e 
delírio. À sua passagem o pobre não fica privado somente das suas 
migalhas; fica também privado da sua honra, da honra das suas filhas; 
se se não atrevem a fazer hoje o mesmo aos ricos e nobres, amanhã 
o farão, animados por um longo passado para o qual não posso volver 
os olhos senão com tristeza, porque ele diz que aos meus 
predecessores faltou ânimo para esmagar a hidra do crime, ou que 
foram eles indiferentes aos males privados e publicados que 
resultaram da sua impunidade dela. Não quero que o meu nome passe 
à história de envolta com essa impunidade; há de passar com o lustre 
da autoridade que se faz respeitada por cumprir com zelo e coragem 
os seus deveres, entre os quais se conta o de castigar os delinquentes. 
Fio que os senhores capitães-mores e coronéis hão de auxiliar a 
administração, que nestes intuitos, não atende senão à glória de sua 
majestade, que Deus guarde, e a paz e felicidade dos povos. A falta 
de tropas será suprida pela criação de milícias provisórias, e locais 
para o fim único de acabar com os coutos dos facinorosos; e a de 
dinheiro sê-lo-á pelo erário régio, que segundo me autorizou sua 
majestade por carta firmada por sua real mão, adiantará por 
empréstimo a quantia necessária para a mantença dessas tropas até 
que de todo se tenham aniquilado os coutos. O erário será ressarcido 
das quantias que houver adiantado, por meio de um imposto que se 
lançará para o dito fim sobre os povos dos distritos rurais, ou dos que 
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ficam distantes desta vila duas léguas, atendendo-se a que a estes o 
benefício da extinção dos coutos ocasiona particular proveito. 
(TÁVORA, 2013, p. 103. Grifos meus). 

 

A ação de extinguir os cangaceiros é fundada na necessidade de não “macular” 

o nome do governador nos anais da história, mas o imposto para o pagamento das 

despesas militares recai “sobre os povos dos distritos rurais, ou dos que ficam 

distantes desta vila duas léguas, atendendo-se a que a estes o benefício da extinção 

dos coutos ocasiona particular proveito”. Ora, se há proveito particular, conforme 

assinalado na fala transcrita, esse só se atribui ao próprio governador. Para a 

população, o “proveito” é de ordem pública. 

Observamos na obra de Távora a gestação do quadro social nacional que 

temos hoje, e que ao longo do século XX foi explicado em suas contradições por 

importantes pensadores. Talvez falar na exclusão completa do povo das decisões 

políticas nacionais seja uma hipérbole, mas menos exagerada é a metáfora segundo 

a qual o povo é apenas elemento alegórico na história do país. A ironia machadiana 

já havia descortinado a hipocrisia das classes médias urbanas e a exclusão do povo 

na vida política nacional quando ilustrou a mudança entre império e república na 

simples troca de tabuletas em Esaú e Jacó (1904). No campo, com a concentração 

de poderes nas mãos de umas poucas famílias, a personificação das funções estatais 

na mão de sujeitos vai muito além da troca de tabuletas, pois sequer outro regime 

institui. O que há é a tirania e a violência de disputas de família pelo poder político, 

relacionado – em uma região com características semifeudais – à posse de terras e 

influência sobre agregados, meeiros, empregados, jagunços etc. 

É também na naturalização de certas ações sociais que percebemos a 

ausência de estruturas sociais mais elementares de um Estado de Direito 

modernamente concebido. Ao deparar-se com o cavalo roubado por Cabeleira, uma 

personagem prepara-se para enfrentá-lo em uma briga de morte: 

 

— Parece que você veio enganado, camarada, disse o Cabeleira, 
saltando em um minuto aos pés daquele que tinha pela mão o cavalo. 
Este animal não lhe pertence. 
— Este animal é meu no céu e na terra. Há dois dias o furtaram do 
meu roçado no Angico Torto. Pus-me na batida do ladrão, e finalmente 
vim dar com o meu cavalo. Ele é meu, tão certo como estou aqui. Tem 
o meu ferro na anca direita, e você o pode ver, se ainda não se quis 
dar a esse trabalho. 
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— Pois o que eu lhe digo, camarada, é que fosse ele de quem fosse, 
por mais homem que seja, ninguém será capaz de tirá-lo do meu 
poder. 
— Isto agora é que havemos de ver, disse o desconhecido, batendo 
mão da faca que trazia no cós da ceroula e fazendo-se prestes para 
lutar pela reivindicação da sua propriedade. 
— Monta no teu cavalo, Marcolino, gritou o outro desconhecido ao 
companheiro; monta no teu cavalo e vai-te embora, que eu só sou 
demais para lamber este cabra. 
Ainda bem não tinha acabado, quando cortava os ares um corpo 
semelhante a tronco de árvore que o furacão arrebata às florestas e 
arroja a distâncias incomensuráveis. O fanfarrão fora jogado com 
todos seus bélicos aprestos dentro do poço pelas mãos possantes do 
famoso matador (TÁVORA, 2013, p. 118). 

 

A normalização de disputas de sangue e pessoais são características de uma 

sociedade em que o Estado, enquanto poder mediador e limitador dos excessos 

subjetivos está ausente. O quadro descrito é a oposição entre dois direitos 

fundamentais: propriedade e vida. Não é nova a ideia de que a constituição de redes 

sociais era necessária para a garantia desses direitos; em uma perspectiva 

jusnaturalista Johh Locke (1632-1704) já assinalava: 

 

Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se 
é senhor absoluto da sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a 
ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade, por que 
abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de 
qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no 
estado de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito 
incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros porque, 
sendo todos senhores tanto quanto ele, todo homem igual a ele e, na 
maior parte, pouco observadores da equidade e da justiça, o proveito 
da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito 
arriscado. Estas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma 
condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos 
constantes; e não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se 
em sociedade com outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se, 
para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens a que 
chamo de propriedade (LOCKE apud WEFFORT, 2000, p. 99). 

 

Pondo de lado a propositura idealizada do estado de natureza na filosofia de 

Locke, o que gostaria de evidenciar é que há uma oposição entre aqueles que estão 

personificados e agindo como o Estado – com base no poder financeiro e por isso 

legitimados – e os demais, marginalizados de toda ordem: exceto quando afetam a 

esfera do poder em consequência de suas ações.  
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Conforme assinalei a partir de trecho de James Wood, a função do narrador 

nesta obra não é apenas a de “mostrador”. Em diversas passagens o narrador dito 

onisciente apresenta uma perspectiva extremamente subjetiva sobre os fatos – ou 

seja: uma proposição parcial e indicação de leitura da obra. Se consideramos essas 

intervenções como uma forma de expressão de subjetividade do narrador, sua 

ausência – a contrário senso – pode ser interpretada também como uma visão de 

mundo: 

 

Timóteo posto em confissão, negou tudo ao princípio, saindo-se, com 
várias evasivas, das redes que lhe lançava o capitão-mor, perito em 
interrogar. 
Quando porém viu a sua vida ameaçada; quando formalmente se lhe 
declarou que a sua morte seria inevitável se não auxiliasse com 
lealdade a ação da justiça na busca dos criminosos; quando o 
Alexandre de espada desembainhada, e o Valentim de faca na mão, 
receberam do capitão-mor ordem para infligir-lhe a pena última dentro 
da capoeira próxima; quando se viu arrastado por eles ao teatro onde 
se lhe destinara o trágico fim que horroriza todo homem — a morte 
natural, o instinto da própria conservação retomou ao cálculo e às 
manhas do vendeiro os seus direitos. Confuso e abatido, Timóteo 
aceitou o odioso papel que lhe foi distribuído naquela grave 
representação em que importantes interesses e muitas vidas iam 
correr iminente risco. (TÁVORA, 2013, p. 105). 

 

Após a descrição de uma seção de tortura e eminência de morte de Timóteo, o 

narrador caracteriza o capitão-mor de “perito em interrogar”. Ora, não se trata de 

eufemismo, mas sim de condescendência de classe, visão comum a sujeitos na 

posição social do autor da obra – expressando sua subjetividade no narrador. Se a 

tortura fora feita por um dos homens do bando de Cabeleira, o tratamento não seria o 

mesmo certamente. O trecho é ainda mais pungente quando pensamos na realidade 

atual do país. O capitão-mor atua como agente do Estado – pouco presente na maior 

parte das circunstâncias e momentos - e evidencia-se a incorporação de uma 

naturalização da “violência com fins justificáveis”. A visão social de Távora, 

comprometida com sua classe social e expressa através do narrador, é também 

bastante problemática quando diz tratar-se de uma “morte natural”. Em qual hipótese 

uma morte a faca pode ser considerada “natural”?  

Em 1829, Victor Hugo escrevera um libelo literário contra a pena de morte oficial 

na França: uma novela intitulada Le dernier jour d'un condamné. Quase cinquenta 

anos depois, Távora descreve – com adjetivações justificatórias ao ato – a execução 

de um informante caso não contribuísse com a perseguição a um bandido. A distância 
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cronológica não representa em nada a distância na formação de um Estado 

democrático de Direito entre as duas realidades. 

Contraditoriamente, em seu último capítulo, Távora constrói um libelo contra a 

pena de morte. Através de uma composição narrativa bastante dramática – no sentido 

raso – há uma problematização sobre a pena capital. Possivelmente, entra em jogo 

aqui uma leitura de Victor Hugo. Leitura abrasileirada – diga-se. Na verdade, ao 

normalizar a morte de Teodósio e problematizar a de José Gomes – após a salvação 

a partir do amor – o que o autor está a construir é uma crítica que foca 

personalissimamente por características específicas o Cabeleira. Ou seja, é um 

privilégio e não uma luta por direitos. A título de comparação, o condenado de Hugo 

sequer tinha nome ou informações sobre seu crime: o autor francês atacava a pena 

capital, e não sua aplicação a algumas pessoas específicas. 

 

1.5 O CÂNONE LITERÁRIO NÃO É UMA CATEDRAL 

 

De todas as análises que li sobre O Cabeleira e as demais obras de Franklin 

Távora, é certamente a de Lúcia Miguel-Pereira a mais demeritória:  

 

Não tendo, portanto, lido a obra toda, faltando, notadamente, 
Casamento no Arrabalde – o melhor livro do autor, segundo José 
Veríssimo, que o compara a Inocência – não poderei dar sobre o autor 
uma opinião segura. Pelo que li, concluí que não existe o romancista 
Franklin Távora. O Cabeleira, mais famoso de seus livros, por ele 
classificado de romance histórico, pode ser histórico, mas não é 
romance. É uma biografia romanceada, mal romanceada e mal escrita. 
O mesmo se poderá dizer de Lourenço, que com o subtítulo de 
“Crônica pernambucana”, trata, em continuação a O Matuto, da guerra 
dos mascates. (MIGUEL-PEREIRA, 1952, p. 103). 

 

Tivesse Lúcia Miguel Pereira lido as outras obras de Távora, não creio que sua 

opinião sobre a produção estética do autor cearense fosse muito diversa. O citado 

José Veríssimo, muito crítico de maneira geral, deixou legado em sua História da 

Literatura Brasileira uma boa impressão pessoal sobre Távora: 

 

Com excelentes qualidades literárias, tinha Franklin Távora, mais do 
que é lícito a um homem de espírito, preconceitos provincianos, quizila 
à “Corte”, cujos literatos, aliás, na maioria provincianos, imaginava 
apostados em desconhecer e hostilizar os escritores da província 
(VERÍSSIMO, 1981, p. 224). 
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Pretendo problematizar essa afirmação de José Veríssimo em sua totalidade a 

seguir, mas é relevante lembrar sua relação pessoal com Távora, assim como com 

Silvio Romero. Nesse momento, gostaria apenas de chamar a atenção para o fato de 

ser esse comentário do crítico uma rara exceção que afirma ter Távora “excelentes 

qualidades literárias.” 

Já tendo apontado a reflexão de Lúcia Miguel-Pereira, transcrevo a seguir a 

visão de Massaud Moisés em trecho cujo conteúdo considero relevante: 

 

Procurando fazer a “crônica pernambucana”, como a entoar o epos da 
terra de adoção, Franklin Távora achou de bom alvitre recuar no 
tempo, em vez de atentar para a realidade sua contemporânea, - e 
cometeu o engano que deitou a perder o melhor de sua fecundidade 
narrativa. O Cabeleira, cujo prefácio é de 1876, centra-se em 
acontecimentos desenrolados um século antes, enquanto as obras 
restantes se passam na época da Guerra dos Mascates (1710). Ficção 
histórica, portanto, na linha dum Herculano e dum Alencar, com 
limitações inerentes a tal modalidade narrativa: ou o substrato histórico 
se resume a mero pano de fundo, no qual se esbate um drama 
amoroso, ou se torna o aspecto mais importante, evidenciando que, 
num caso e noutro, a pretendida conciliação entre contrários tão 
adversos é utopia que somente o idealismo romântico, em uníssono 
com o endeusamento da História, poderia gerar e explicar. 
Infalivelmente, caía-se num dos polos, como atestam as obras 
ficcionais dos referidos. 
E Franklin Távora não fugiu à regra: cônscio de que elaborava “um 
tímido ensaio do romance histórico”, pôs ênfase mais no histórico que 
no estético, a ponto de chamar as suas “composições literárias” de 
“estudos históricos”, fundado na ideia de que o “romancista moderno 
tem que ser historiador, crítico, político ou filósofo”. Não sem 
indecisão, engajava-se numa linhagem que raramente gera frutos 
perduráveis: criou textos híbridos, que não chegam à condição de 
“estudos históricos”, dignos de quem se confessava descer “das 
eminências da contemplação às planícies do positivismo”, nem 
alcançam o plano das obras literárias que resistem ao tempo 
(MOISES, 2012, p. 685-686. Grifos meus). 

 

O trecho de Massaud Moisés é extenso e traz diversas informações que 

pretendo analisar melhor a seguir, em paralelo com o juízo de Lúcia Miguel-Pereira. 

Em um primeiro momento, gostaria apenas de assinalar a assertiva final: as narrativas 

de Távora não “alcançam o plano das obras literárias que resistem ao tempo”. Mais à 

frente em sua História, Massaud Moises analisa: 

 

Relato de um facínora que morre nas garras da lei após converter-se 
por amor, O Cabeleira, a narrativa mais conhecida do autor, padece 
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dos mesmos defeitos, agravados pelo moralismo, igualmente presente 
nas suas demais obras, fundido à História, como se a ficção tivesse 
compromissos pedagógicos, no sentido rasteiro da palavra, e não a 
Beleza e a Ética: “desgraçadamente estas cenas não são geradas 
pela minha fantasia. São fatos acontecidos há pouco mais de um 
século. ” 
É que, ao acolher o jagunço de 1773 como tema da narrativa, Franklin 
Távora enfrentava não só a dívida para com o passado histórico, mas 
também as coerções inerentes ao assunto: circunscrito pela História e 
pela redundância das ações do criminoso, não teve meios senão 
escapar para as moralidades, com isso alargando postiçamente a 
narrativa e desequilibrando-a. (MOISES, 2012, p. 688 – 689) 

 

Indo além daquilo que Moises percebeu, a assimetria da obra de Távora não 

permanece na relação entre os planos narrativos histórico x ficcional. Muitos autores 

já realizaram romances históricos com maestria, tais quais os citados Herculano, 

Alencar e – antes deles – Scott. Há algum elemento em Távora que afasta seu 

romance desses outros. E é esse ponto que aparentemente tem passado sem ser 

percebido pela crítica: na verdade, o olhar de Távora não está no passado, mas no 

presente.  

Tendo Lúcia Miguel-Pereira dito que O Cabeleira não é um romance, sinto 

possível afirmar não ser também uma obra histórica: mas política. Conforme já pontuei 

anteriormente, as estruturas de poder no país foram historicamente construídas sobre 

a figura de indivíduos e famílias: personalíssimas, portanto. Hereditárias desde as 

capitanias, a administração pública e o sistema policial foram exercidos de forma 

privada pelos homens de poder. No Nordeste brasileiro essa característica foi muito 

mais persistente e foi consubstanciada na figura dos “coronéis”, títulos que subsistiram 

muito além da Guarda Nacional. 

Os trechos responsáveis pelas “assimetrias” apontadas por Moisés são 

justamente as longas apologias feitas a governadores, prefeitos e demais homens de 

poder, exaltando suas obras, feitos, valentia etc. Ao fazer assim, valoriza 

discursivamente o legado político e social dessas lideranças, evidentemente herdado 

por seus descendentes. Cito:  

 

Às pessoas de sua intimidade que lhe manifestavam 
descontentamento por não ter sido preso o Cabeleira, respondia o 
governador: 
— Há de chegar a sua vez. Confio muito em Cristóvão de Holanda 
Cavalcanti que ainda não deixou de corresponder aos intuitos do 
governo sempre que se trata do proveito da colônia. 
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Cristóvão de Holanda Cavalcanti, que trazia, como se vê, o nome que 
seu pai, sargento das ordenanças, ilustrara por ocasião da memorável 
Guerra dos Mascates, era o capitão-mor de Itamaracá, e achava-se a 
esse tempo em Goiana. 
Goiana pertencia então à jurisdição de Itamaracá, que deixara de ser 
em 1763 capitania independente, por havê-la comprado D. João V a 
José de Góis, para incorporá-la na capitania de Pernambuco, vendida 
à coroa em 1716 pelo conde de Vimioso, D. Francisco de Portugal, 
único genro de Duarte de Albuquerque Coelho, 4.º donatário de 
Pernambuco. 
Era uma modesta povoação em 1636, quando os esforços de Antônio 
Filipe Camarão que a defendeu com o valor que o caracterizava, não 
foram bastantes a tolher que ela caísse no poder dos holandeses, 
povo cheio de grandeza, e digno da admiração e do reconhecimento 
dos pernambucanos. Tendo-se mudado em 1685 para esta povoação 
a câmara da capitania de Itamaracá, passou ela por este fato à 
categoria de vila. Em 1742 deu-lhe D. João V um ouvidor que foi 
substituído em 1808 por um juiz de fora. A sua crescente prosperidade 
foi parte para que pela lei provincial de 5 de maio de 1840, fosse 
elevada a cidade. (TÁVORA, 2013, p. 150). 
 

A falta de limites entre o público e o privado - a ordem familiar e o Estado - na 

formação do Brasil colonial fica demonstrada nesse trecho quando observamos a 

sucessória linha de comando, que é hereditária. A família do Capitão Cristóvão de 

Holanda Cavalcanti é uma das mais antigas de Pernambuco, sendo esse sobrenome 

sinônimo de prestígio político até hoje, em pleno século XXI. Sobre a genealogia do 

sobrenome, Francisco Antônio Dória escreveu: 

 

Holanda Cavalcanti de Albuquerque  

Este ramo descende de Cristóvão de Holanda de Vasconcellos, filho 
de Arnal de Holanda e de Brites Mendes, e casado com Catarina de 
Albuquerque, filha de Filippo Cavalcanti e de outra Catarina de 
Albuquerque. Ainda persiste, com a varonia de Holanda, mas com o 
nome de “Cavalcanti do Petribu,” em referência a um dos engenhos 
da família. Fixam–se na região de Sirinhaém (PE), com um sub-ramo 
que se muda para a antiga Vila das Alagoas no século XVIII, onde tem 
participação ativa nos movimentos revolucionários de 1817 e 1824. 
(DÓRIA, s/d, p.4) 

 

Ao puxarmos o fio, o novelo se desenrola. Embora a figura histórica de Capitão 

Cristóvão de Holanda Cavalcanti esteja afastada temporalmente da enunciação de 

Távora, eventos como a Revolta Pernambucana e a Confederação do Equador são 

ainda pungentes na política pernambucana naquele momento, especialmente para o 

autor, conhecido maçom.  
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Mas Távora nem precisa realmente que o analista demonstre sua 

intencionalidade política. Lúcia Miguel-Pereira já havia protestado contra os trechos 

em que Távora põe seu narrador a descrever o momento presente da enunciação 

narrativa e não o passado histórico. Reescrevo um desses trechos na integralidade 

para demonstrar sem maiores dúvidas o quanto essa estratégia política prejudicou a 

construção estética da obra: 

 

De presente é Goiana a cidade pernambucana de mais nota, depois 
do Recife, a capital, e de Olinda, que figurou, com brilho e bizarria 
inexcedíveis nos tempos coloniais. 
Está em condições, não só de competir com as primeiras cidades 
interiores do norte e do sul do Império, e de se avantajar às capitais 
de algumas províncias que, por motivos de alta conveniência, 
deixamos de apontar aqui, mas até de rivalizar com algumas cidades 
europeias de que não pouco se fala nas narrações de viagens. 
E se não, vejamos. 
Tem um paço municipal muito decente na Rua Direita, e uma matriz e 
mais oito templos que podem pertencer sem desaire a uma capital. 
Tem uma praça de comércio, a qual se estende desde a rua chamada 
Portas de Roma (denominação do tempo dos jesuítas) até ao Beco do 
Pavão, para não dizermos até à Rua do Meio, ou à Rua do Rio. 
Tem um teatro onde já tive ocasião de ver representar-se o D. César 
de Bazan, os Dois Renegadas, a Corda Sensível e o Judas em Sábado 
de Aleluia. 
Tem cafés e bilhares, brinca o carnaval pelo inverno, toma sorvetes 
pelo verão, dá alguns saraus pelo Natal; enfim, para estar inteiramente 
na moda, trata de iluminar-se a gás, de fundar uma biblioteca popular, 
e tem já fundada uma loja maçônica, denominada Fraternidade e 
Progresso, a qual tem prosperado notavelmente depois das últimas 
excomunhões que o público sabe. 
É uma cidade onde se pode viver com poucos meios, porque os 
habitantes são hospitaleiros, os senhores de engenho fazem pingues 
presentes, os negociantes vendem fiado e não executam os 
devedores. 
É plana, limpa, elegante e espalhada. Dela não poderia dizer Ampère 
o que disse de Goteborg, cidade da Suécia que tanto o encantou de 
tarde com suas casas altas e regulares, quanto o desiludiu pela manhã 
sendo vista da torre da catedral, por não ser mais do que uma rua. 
Goiana, não só tem muitas ruas, mas também muitos becos, verdade 
seja que alguns deles sem saída. Merecem particular apontamento as 
suas casas brancas que lhe dão certos ares de novidade, ou de 
noivado, ares que infundem indefinível alegria no espírito do hóspede. 
Se este é lido, entrando em Goiana, logo sabe que não entrou por 
engano em Saint Jean de Luz, ilustre cidade onde se celebrou por 
procuração o casamento de Luís XIV com Maria Teresa de Espanha, 
e que, ao dizer de um escritor, apresenta uma fisionomia sanguinária 
e bárbara, em consequência do extravagante uso de pintarem de 
vermelho antigo os batentes, as portas, as gelosias das suas 
habitações. 
Há um provérbio espanhol que diz: 
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«Quien no ha visto Sevilha 
No ha vista maravilha.» 
Teófilo Gautier pensa que mais justo fora que este provérbio se 
aplicasse a Toledo, ou a Granada, do que a Sevilha, onde nada 
encontrou particularmente maravilhoso, exceto a catedral. 
O poeta sergipano, Doutor Pedro de Calasans, que cedo foi 
arrebatado pelo infortúnio e pela fatalidade às musas do norte, dizia 
outrora, parodiando o provérbio espanhol: 
«Quem não ama Olinda, 
Não a viu ainda.» 
Assim será, assim é. Olinda semelha náiade gentil que adormeceu 
sobre arrelvado morro os pés banhados pelo Atlântico, a cabeça à 
sombra das mangueiras odoríferas. 
Goiana, porém, tem também provérbio seu, e o seu provérbio é de tal 
significação que, na singeleza em que se expressa, e de que o povo 
tem o segredo, insinua irresistíveis feitiços a favor dela. 
Vê tu, meu amigo, como são expressivas estas reticências duvidosas, 
ambíguas, deliciosamente traidoras: 
«Goiana....................... 
Que a todos engana.» 
Eu não conheço nenhum tão expressivo na ordem dos rifões 
populares. 
O vocábulo — enganar — não tem nos nossos dicionários o sentido 
que a inteligência rica e lúcida do povo goianista lhe refere; tem 
somente a acepção ingrata que todos lhe sabemos. 
Mas logo ao primeiro exame se vê que semelhante acepção está muito 
distante da que a imaginação deste grande povo liga ao sobredito 
verbo, quando o emprega para exaltar o seu torrão natal. 
A palavra enganar, que faz parte do rifão, significa seduzir, cativar, 
prender, mas seduzir com mil agrados irresistíveis; cativar com 
benignidade tão doce e fagueira, que é impossível deixar de ficar dela 
escravo; prender com tantas demonstrações afetuosas, com tamanha 
benquerença, que em vez de buscar fugir, cada vez se sente o 
prisioneiro mais perigoso de estar nessa suavíssima prisão, de não se 
desligar jamais dos seus deliciosos grilhões. (TÁVORA, 2013, p. 110 -
113). 

 

Para um crítico que se mostrou arguto na leitura de romances, como Távora 

em suas Cartas a Cincinato, o autor perde mesmo a medida no trecho citado. Ao tratar 

das excomunhões que indivíduos de sua loja maçônica Fraternidade e Progresso 

foram alvo no evento intitulado “a questão religiosa” por seu biógrafo Cláudio Aguiar 

(2005, p. 259) é evidente que o autor, dissimulado de narrador, dirige-se ao público 

seu contemporâneo, enaltecendo fatos e eventos do tempo comum. Se durante maior 

parte da obra o enaltecimento ao presente se fez travestido de romance histórico, aqui 

Távora abandona o discurso literário e se alonga no lirismo à “pátria” e seus “grandes 

homens”. Ou seja, essa retomada do passado não tem a dimensão literária do épico, 

mas do lírico laudatório.  
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Em sua carta-prefácio, Távora assinala ao amigo genebrino (à memória 

“Rousseau, Stael, Voltaire, Calvino”?) que “as letras têm, assim como a política, um 

certo caráter geográfico” (TÁVORA, 2013, p15). Talvez não só geográfico, mas 

também político.  

Retomando as citações anteriormente de Lúcia Miguel-Pereira e de Massaud 

Moisés feitas, assinalo que em ambas as discrepâncias estruturais e parca qualidade 

estética da obra não deixam sombras de dúvida de que sua persistência na História 

da literatura nacional tende a ser efêmera. No entanto, se consultarmos os tomos de 

história literária encontraremos quantidade significativa de referências a Távora. Ao 

pesquisar os índices de nomes contatamos: 

 

Tabela 1. Referências às obras de Franklin Távora em alguns manuais de história da literatura 

Autor Obra Ref. 

BOSI, Alfredo História Concisa da Literatura Brasileira 9 

CANDIDO, Antonio Formação da Literatura Brasileira 24 

CASTELLO, Aderaldo A Literatura Brasileira, 2 vols 20 

MIGUEL-PEREIRA, Lúcia Prosa de ficção - de 1870 a 1920 19 

MOISES, Masaud História da Literatura Brasileira, 2 vols 14 

VERÍSSIMO, José História da Literatura Brasileira 6 

 

Com o levantamento feito, pretendo demonstrar que Távora é presença 

relevante na história da Literatura brasileira. O que parece um contrassenso, quando 

observamos as considerações feitas pelos estudiosos já apontados. No artigo de 

Lúcia Miguel-Pereira há ainda uma relevante informação: a estudiosa apenas 

conseguiu ter acesso a duas obras do autor, com péssimas e questionáveis edições. 

Não fossem os meios de comunicação e venda eletrônicos, especialmente de livros 

usados, encontrar edições dessas obras no início do terceiro milênio não seria 

diferente. Evidenciando, assim, a pouca demanda do público em geral pela leitura de 

Távora.  

A partir dessas considerações proponho a reflexão: quais as condições que 

levam a marcar o nome na historiografia literária de um autor cuja composição é 

visivelmente questionável do ponto de vista estético e cujo consumo de seus textos 

também não chega ao grande público? Para poder vislumbrar algum posicionamento 

sobre a situação, recorro a Ronaldo Brito que, em artigo sobre artes, asseverou: 
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A potência estética das grandes obras coloca um desafio para o 
historiador que tende a supor que essa potência não é histórica, tende 
a pesá-la como fenômeno de outra ordem – o que seria absurdo – ou 
que teme instintivamente essa potência. Para esse historiador, no 
entanto, há um campo de observação muito interessante e que está 
reduzido até agora à comunidade artística, à história da arte, que é o 
campo da formação do consenso estético - processo pelo qual uma 
obra vai se tornando paradigmática sem que isso seja derivado da 
ação deliberada de um grupo ou de um poder central qualquer. A 
formação de tal consenso no qual, com o tempo, as obras vão 
impondo, embora de maneira imprevisível, sua própria evidência, 
permite que as pessoas especializadas em determinados campos do 
conhecimento alcancem sua qualidade específica. Tal processo expõe 
a existência de um diferencial que, até segunda ordem, parece torna-
las irredutíveis ao processo de construção dos sentidos da história. 
Pensando dessa forma, caímos novamente no equívoco de separar a 
importância histórica e evidência estética. (BRITO, 2005, p. 144) 

 

A visão segundo a qual as obras imortalizadas pelo cânone são necessária e 

exclusivamente aquelas com qualidades estéticas evidentes e que transcendem 

valores circunstanciais pode ser vista como uma visão crítica inocente. É como se um 

homem fosse dotado de santidade e subisse ainda vivo ao pedestal da catedral. Mas 

o cânone não é uma catedral.  

As atividades de produção e crítica estética são também políticas em essência. 

Não no sentido rasteiro (ou rastejante?) do termo – que é infelizmente ao que nos 

habituamos em nosso país – mas na acepção clássica: a pólis grega. É a construção 

dialogada por sujeitos postados em lugares socialmente marcados, defesa de 

posição, convencimento, articulação, vivência.  

Aliada à potência estética da obra, há uma potência simbólica que articula 

fatores externos à narrativa. Publicadas cinco anos antes de O Cabeleira (1876), as 

Cartas a Cincinato [1871/1872] são verdadeiras bombas de ironia e aulas de 

letramento literário. Nesses documentos críticos vemos um Távora “leitor na régua”, 

atento a cada detalhe, deslize ou lacuna de Alencar. É bastante improvável que um 

leitor “de lupa” como o das cartas possa anos depois “cochilar” na produção de seu 

romance histórico, demorando-se longamente na descrição atual das belezas da 

cidade de Goiana. Ora, ou consideramos Távora o precursor das políticas de turismo 

no país ou supomos que sua intenção não era fundar a Embratur e que estava 

dirigindo seu discurso politicamente orientado para a elevação de determinadas 

figuras políticas do seu presente.  
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Sobre a saída de Franklin Távora de Recife e sua chegada ao Rio de Janeiro, 

é o esmerado biógrafo Cláudio Aguiar quem afirma: 

 

[...] Em meados de 1874, de volta ao Recife, decidiu fixar 
definitivamente residência no Rio de Janeiro. Acabara a fase da 
província daquele que combatera, sem tréguas, os que viviam 
ensimesmados na corte. A luta, agora, seria travada dentro do próprio 
território dos cortesãos. 
À corte ele não chegaria de mãos vazias. Levava consigo a família, a 
obra literária em franca realização, a frutífera atividade no jornalismo, 
a passagem pela vida política e, sobretudo, por experiência própria, 
sabia que não mais lhe assustavam futuras polêmicas. Em terra 
estranha, porém, convinha andar com cautela.  
Isso, porém, era pouco para quem possuía sérios encargos familiares. 
Por via das dúvidas, levou no bolso do paletó uma carta de 
recomendação para o Conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, 
então ministro das secretarias do império (AGUIAR, 2005, p. 283). 

 

Conselheiro João Alfredo era natural de Itamaracá, assim como o capitão-mor 

responsável pela prisão de Cabeleira, Cristóvão de Holanda Cavalcanti, conforme já 

expus. Há uma rede de relações que se evidencia e politicamente sustenta a ida de 

Távora para a corte. Massaud Moisés, em um trecho já citado, afirmou que Távora 

cultivava certa “quizila à 'Corte', cujos literatos, aliás, na maioria provincianos, 

imaginava apostados em desconhecer e hostilizar os escritores da província”. A 

estratégia de ação à margem provinciana deu lugar em 1874 à inserção na própria 

corte. O caminho para a ascensão social - parece evidente - passava nesse tempo 

pela corte. No entanto, as posições de destaque nacional não eram xenofobamente 

cerceadas aos provincianos, como foi o caso literário do cearense José de Alencar e 

do político pernambucano João Alfredo Correia de Oliveira, nesse momento ocupando 

um cargo dos mais importantes no império. O lugar de legitimação nesse momento 

era a corte. 

A importância da presença na corte pode ser vista em um trecho da crítica que, 

segundo Cláudio Aguiar, foi uma das primeiras análises feitas de O Cabeleira, em tom 

positivo e assinado com o pseudônimo de Nemo, tendo sido publicada na revista 

Illustração Brasileira de 15 de novembro daquele ano: 

 
Começamos falando de um romance brasileiro e terminaremos este 
boletim dando notícia do aparecimento de outro. Seu autor é o Sr. Dr. 
Franklin Távora, um nome ilustre na república das letras, de uma 
reputação consolidada como crítico de gosto e de erudição. 
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Estreando no romance, e dando-nos O Cabeleira, veio o Sr. Dr. Távora 
mostrar que tem capacidade para todas as empresas literárias.  
O seu romance é o primeiro de uma série, que pretende escrever, 
estudando os nossos costumes, usos e sobretudo nossa natureza. 
E é prova que levará por vante tão belo intento, O Cabeleira, livro 
riquíssimo de descrições de nosso interior, e do modo de ver do nosso 
povo.  
A pintura dos tipos, a sustentação dos caracteres, a exposição dos 
quadros, e a urdidura da ação dramática, tudo é artístico e apurado no 
romance do Sr. Dr. FranklinTávora, que além de outras qualidades que 
possui, é estilista de boa escola e ótimo pintor paisagista quando 
penetra pelos nossos sertões, e vê as magnificências do solo. (apud 
AGUIAR, 2005, p. 307). 

 

O trecho é rico em informações que contribuem para nossa meditação. Em 

primeiro lugar, chama a atenção o tom extremamente positivo dado pelo sujeito que 

utilizou o pseudônimo Nemo. Incorre em um erro fundamental: não se trata do 

romance de estreia de Távora. Embora fique evidente que o Nemo desconhece a obra 

literária de Távora, é possível observar conhecê-lo por sua atividade de “crítico de 

gosto”. Provavelmente, um leitor das afamadas cartas-ensaios produzidas com intuito 

de denegrir a obra de Alencar. E, se assim realmente o for, esse trecho corrobora com 

o argumento de que para o escritor brasileiro no século XIX era fundamental que sua 

produção fosse feita na capital. Por começar a publicar a partir do Rio de Janeiro, 

Távora consegue o semanticamente improvável: estrear com Os índios do Jaguaribe 

[1862] e estrear com O Cabeleira [1876]. 

Ainda sobre o mesmo trecho citado, acredito importante evidenciar a seguinte 

passagem: “E é prova que levará por vante tão belo intento, O Cabeleira, livro 

riquíssimo de descrições de nosso interior, e do modo de ver do nosso povo.” O interior 

do país segundo o crítico é provavelmente tudo aquilo que não se passa na capital: 

vejamos um trecho do romance:  

 

No lugar onde hoje existe a formosa ponte Sete de Setembro que liga 
o bairro do Recife ao de Santo Antônio, via-se nessa época uma ponte 
de madeira, a qual fora mandada construir em 1737 sobre os sólidos 
pilares de pedra e cal da primitiva ponte, obra de Maurício de Nassau, 
por Henrique Luís Vieira Freire de Andrade, um dos governadores que 
mais honrada e benemérita memória deixaram de si em Pernambuco 
(TÁVORA, 2013, p. 20). 

 

Ora, o entrecho narrativo tem como lugar o Recife e seus arredores e não o 

interior do país. Não se trata de equívoco de um mau leitor, mas da percepção sobre 

o Brasil difundida na corte. Aquela dicotomia que Távora asseverava entre Literatura 



66 
 

do Sul e Literatura do Norte era outra na mentalidade cortesã: Literatura da corte x 

Literatura do interior.  

Retomo e ressignifico a afirmação de Távora em sua carta-prefácio ao “amigo 

genebrino”: as letras, assim como a política, têm um caráter geográfico. Estão 

geograficamente dispersos os fatores econômicos, sociais e políticos que, 

externamente à potência estética de cada obra, contribuem para a formação de 

influência histórica de determinados autores e obras. 

Reformada a “quizila”, a estratégia de Távora parece ter sido construir a partir 

de um novo posicionamento social na corte seu discurso estético. No entanto, orienta 

seu olhar não para a casa, na qual mora, "situada ao lado de uma rua de bambus, em 

um dos cantinhos mais amenos da bacia de Botafogo.” (TÁVORA, 2013, p. 11). Não 

olha o Rio de Janeiro, centro do Império, mas para a terra de origem, elevando-a 

esteticamente, bem como as famílias de importância que lá habitam. Não é necessário 

compulsar os livros sobre história dos reinados brasileiros para concluir que, embora 

provincianas, as famílias das outras regiões do país eram de vital importância para a 

vida política nacional. Prova disso, insisto, foi o itamaracaense que por mais tempo 

ocupou a posição de presidente do conselho de ministros de D. Pedro II, João Alfredo 

Correia de Oliveira, de 10 de março de 1888 a 7 de junho de 1889, tendo sido peça 

fundamental para a aprovação da Lei Áurea.  

Creio que é nesse ir e vir entre passado e presente, província e corte, estética 

e política, que Franklin Távora perde a mão na composição de seu primeiro romance 

enquanto citadino da capital.  

Em Decamerão há uma narrativa sobre “como Ciapelletto tornou-se Santo 

Ciapelletto”, no qual um maldoso mercador, que a todos passara para trás com 

mentiras e más intenções, ao visitar uma cidade estrangeira, fica doente. Percebendo-

se perto da morte, confessa-se a um santo capelão e, utilizando de seus 

conhecimentos do dogma católico e de muita esperteza, convence o frade de que teve 

vida de santidade e virtude sem paralelos comuns. Ao morrer, é enterrado em solo 

sagrado, logo atraindo peregrinos de todas as partes em busca de milagres por 

interseção do divino alcançada por meio de “santa” criatura. Retirando a dimensão 

imoral do mercador, Franklin Távora soube perceber e operar com as circunstâncias 

e condicionantes de seu momento histórico, constituindo uma obra que, embora seja 

esteticamente discutível, pertence à história da arte literária nacional por sua força. A 

sua potência literária é, em muito, superada por sua potência político-social e, por 
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essa dimensão, é registrada em nossos manuais de história literária como figura 

essencial.  
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2 OS BRILHANTES DE RODOLFO TEÓFILO 

 

Cantiga de Jesuíno 
 

Meus senhores que aqui estão 
Vou cantar meu desatino: 

A canção do cangaceiro 
Que se chama Jesuíno, 
Seu bacamarte de prata 
É o luar do seu destino! 

  
Tem gibão todo vermelho, 

Um punhal no cinturão, 
Bem montado num cavalo 

Cujo nome é Zelação, 
Jesuíno virou logo 

- Ai-ai, um-um-um -, 
Rei do povo do sertão! 

 
(Música de Ariano Suassuna e Capiba defendida por João de Mello 
no 3º Festival da Música Popular Brasileira na TV Record em 1967) 

 

Em 1975 Otacílio Colares publicou um livro de ensaios sobre literatura 

cearense intitulado Lembrados e esquecidos. Rodolfo Teófilo mereceu um desses 

ensaios. Penso ser essa razão suficiente para iniciar esse capítulo com uma notícia 

biobibliográfica desse “esquecido” cearense. 

Nascido na Bahia em 1853, Rodolpho Marcos Theóphilo2 foi bem jovem para o 

estado vizinho, Ceará. Segundo alguns autores, sua identificação com esse estado é 

tamanha, que o escritor não se reconhecia ou admitia que o vissem como baiano. 

Otacílio Colares informa que “indagado com estranheza porque, sendo baiano, dizia 

a toda a gente ser filho do Ceará, teria respondido de modo enfático e irretorquível: – 

sou cearense porque quero!” (COLARES, 1975, p. 39) 

No entanto, a Bahia ainda iria indelevelmente marcar a vida, trajetória 

profissional, política e artística de Teófilo. Foi na Faculdade de Medicina da Bahia que 

o escritor se formou farmacêutico em 1875. Nesse momento, circulavam e se 

avolumavam as teorias evolucionistas de Darwin, o positivismo de Comte e outras 

proposições que impactavam a formação dos jovens nos bancos universitários 

nacionais. Sobre esse momento histórico e o desenvolvimento dessas teorias em solo 

nacional, assenta Lilian Moritz Schwarcz que:  

                                                           
2 A grafia original do nome é Rodolpho Marcos Theóphilo , no entanto, é uso a grafia atualizada Rodolfo Teófilo 
cuja forma adotarei também por ser mais corrente. 
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Teorias como o evolucionismo social, o positivismo, o naturalismo e o 
social-darwinismo, “um cinemathographo em ismos” (Romero, 1911), 
começam a se difundir a partir dos anos [18]70, tendo como horizonte 
de referência o debate sobre os fundamentos de uma cultura nacional 
em oposição aos legados metropolitanos e à origem colonial (Ventura, 
1988). (SCHWARCZ, 1993, p. 38) 

 

O trecho citado explicita os dois eixos que amadurecem de modo profícuo na 

composição artística e intelectual de Teófilo: forma e conteúdo. O desenvolvimento 

intelectual dessas teorias enquanto objeto artístico imprime uma evidente datação em 

suas obras. Ao mesmo tempo, são essas mesmas teorias que, considerado o vivo 

debate em seu tempo – ou seja, enquanto registro histórico da sua pujança social e 

política – tornam a obra de Teófilo um documento redivivo às leituras: reanimando a 

força desses fluxos metodológicos e teóricos que, naquele momento histórico, foram 

mobilizadoras de grande parte da intelectualidade nacional. Encontrando esse eixo, 

localizo aquele outro relativo ao conteúdo pela busca de uma afirmação de “cultura 

nacional”: os temas de Teófilo são a seca, os retirantes, a violência dos cangaceiros 

e jagunços, o poder das oligarquias etc.  

É, todavia, certo que nem sempre essas experimentações estéticas que 

encontramos na obra de Teófilo terão seus contornos artísticos bem definidos e 

harmoniosos. Cito a importante estudiosa de nossa literatura, Lúcia Miguel-Pereira, 

para quem 

 

[...] Hoje, a despeito de algumas qualidades, decorrentes antes dos 
assuntos do que do valor literário, seus livros são ilegíveis. Em [A] 
Fome, onde há uma ou outra cena bem feita, situações inteiramente 
falsas e romanescas deturpam o sentido da narrativa. E o estilo é 
ainda mais empolado que os outros romances. A descrição dos 
retirantes é um modelo de mau gosto: “Naqueles organismos a 
desordem era completa. O coração, que a pouca densidade do 
sangue, a abundância de leucócitos tornara irregular e tumultuoso, os 
afligia com sofrimentos atrozes. A sístole e a diástole eram 
incompletas, acelerados os movimentos do motor da circulação, as 
válvulas funcionando mal deixavam refluir em parte a onda sanguínea, 
já bastante reduzida, determinando a anemia do cérebro, causando 
vertigens, fortes zumbidos nos ouvidos que os flagelavam a todo o 
instante. [...] 
E como era repugnante o aspecto da pele dos famintos! As funções 
da epiderme profundamente alteradas modificavam as qualidades 
físicas do invólucro cutâneo, tornando-se improfícuo contra aquele 
estado fisiológico o maior asseio. A pele, de lisa que era, se tornara 
áspera e suja; desagregavam-se as escaras de tamanho irregular, ao 
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mesmo tempo que uma secreção fétida destilavam os poros. 
(MIGUEL-PEREIRA, 1973, p. 136, grifos meus). 

 

Grifei algumas palavras e expressões no trecho e gostaria de pensar sobre elas 

para refletir sobre a produção de Teófilo, seu momento histórico e as possíveis leituras 

de sua obra em tempos posteriores. Em um primeiro momento, percebemos que não 

é “ilegível” o trecho citado. Embora haja determinada opacidade resultante dos termos 

científicos empregados, mesmo sem o auxílio de um dicionário, o leitor consegue 

compreender o estado calamitoso dos flagelados: é uma descrição de horror, ainda 

que nos faltem conhecimentos médicos para adentrar todas as imagens.  

Em cada momento histórico, há um grupo de expectativas estéticas mais ou 

menos homogêneas e vistas como princípios artísticos pelos escritores e leitores de 

determinada sociedade. A expectativa em relação à escrita ou à leitura de uma obra 

é identificável em seu tempo histórico. No entanto, justamente por ser histórica é 

mutável. Penso que seja a essa característica que Lúcia Miguel-Pereira se refere 

quando escreve “valor literário”. Com isso gostaria de apontar, por exemplo, que a 

importância atual de Machado de Assis para a Literatura nacional se dá não apenas 

pelas características intrínsecas de sua obra, mas pela permanência de algumas 

expectativas do público leitor sobre aquilo que espera encontrar em uma obra “de 

qualidade”. Nesse sentido, o “valor literário” de uma obra está ao mesmo tempo em 

sua realização objetiva, mas também na ressubjetivização feita pelo ato da leitura. 

Enquanto persistirem sensíveis do ponto de vista da forma e do conteúdo para os 

públicos leitores sucessivos determinadas características, apresentará essa obra um 

importante “valor literário”. Teófilo e Machado de Assis escreveram suas obras em 

momento de ruptura epistemológica da sociedade brasileira:  

 

Durante sua viagem de volta ao mundo no navio Beagle, que foi a base 
de Origin of species [A origem das espécies] (1859), o naturalista 
inglês Charles Darwin esteve no Brasil, país que odiou por causa da 
sua escravidão e da brutalidade dos senhores com os cativos. Mesmo 
assim, se deixou fascinar com a paisagem e a vegetação das regiões 
tropicais, apreciadas em sua estadia em Salvador e no Rio de Janeiro, 
em 1832. Os estudos de Darwin sobre as formas de vida e a luta pela 
sobrevivência foram lidos e discutidos no Brasil. Debatia-se a origem 
das espécies, a leitura da evolução e suas possíveis aplicações à 
literatura, à cultura e à sociedade. Nas polêmicas, os letrados lutavam 
por suas ideias e grupos, pela “sobrevivência” ou “morte” na cena da 
literatura e do jornalismo. Época de escritores combativos, polemistas 
irados, de bacharéis em luta. (VENTURA, 1991, p. 13) 
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Nesse momento de oposições, conforme descrição de Roberto Ventura, posso 

situar Teófilo como portador na crença inabalável do desenvolvimento humano pela 

razão científica. Crença expressa pelo autor não só em suas obras acadêmicas de 

botânica ou em seus ensaios historiográficos, mas também nas experimentações 

literárias. Ao contrário, o escritor de O Alienista [1882] foi incrédulo da vocação 

humana ao progresso por meio da ciência, ou, até mesmo, da vocação humana para 

o progresso. Atualmente, nesse início de século XXI, ao lermos as notícias políticas e 

econômicas do Brasil, não temos dúvida de qual é o ponto de vista que persiste. Em 

uma perspectiva histórica, essa incomunicabilidade e a má qualidade estética de 

Teófilo são resultado da derrocada de um discurso pautado no cientificismo e muito 

vivo a partir da segunda metade do século XIX:  

 

O que se valoriza nesse momento, porém, não era tanto o avanço 
científico, entendido enquanto incentivo a pesquisas originais, e sim 
uma certa ética científica, uma “cientificidade difusa” difusa e 
indiscriminada. Tanto que se consumiram mais manuais e livros de 
divulgação científica do que obras ou relatórios originais. A ciência 
penetra primeiro como “moda” e só muito tempo depois como prática 
e produção. (SCHWARCZ, 1993, p. 41) 

 

Determinada proposta de progresso então difundida tinha como princípio 

epistemológico a ideia de que o próprio desenvolvimento do homem estaria inscrito 

nas leis gerais da natureza. Não haveria, portanto, distinção necessária entre cultura 

e natureza, “sendo o sistema de conhecimento criado pelos naturalismos 

fundamentado na busca de leis de caráter homogêneo e universal que descreveriam 

uma ordem natural em desdobramento linear.” (MURARI, 2009, p.128). Em sua 

realização, os tópicos, as expressões, as novas descobertas eram transpostas dos 

discursos das ciências para as obras literárias de diversas formas e representam 

matizes bastante diversos, mas ligados por esse princípio maior: 

 

Essa é a época em que “a ciência serve de rótulo ao literato” (Paes, 
1986:9), o qual toma mais e mais a exterioridade do pensamento 
científico a fim de garantir uma suposta “objetividade literária”. Com 
efeito, a moda cientificista entra no país por meio da literatura e não 
da ciência mais diretamente. As personagens serão condicionadas 
pelas máximas deterministas, os enredos terão seu conteúdo 
determinado pelos princípios de Darwin e Spencer, ou pelas 
conclusões pessimistas das teorias científicas raciais da época: 
Lenita, heroína de A Carne, será descrita como “um Herbert Spencer 
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de saias” (Ribeiro, 1888:67); o naturalista Hartt é citado em O Ateneu 
(Pompeia, 1888-1976); e a obra A esfinge [romance de Afrânio 
Peixoto] termina com um discurso que nada acrescenta ao romance 
central, já que é, antes, um tratado sobre a “concorrência e a luta pela 
correção de uma imperfeição natural” da nação (Peixoto, 1911:473). 
Com efeito, modelos e teorias ganhavam larga divulgação por meio 
dos heróis e enredos dessa literatura, que pareciam guardar mais 
respeito às máximas científicas evolutivas do que à imaginação do 
autor (SCHWARCZ, 1993, p. 43 – 44. Grifos meus).  

 

Dentro desse contexto de disputas entre modelos e teorias cientificistas, a obra 

de Teófilo guarda singularidade justamente pela transposição quase direta – na maior 

parte das vezes pela voz dos narradores – de saberes científicos de um especialista 

em Ciências Naturais. Aquilo que hoje pode ter se tornado ilegível foi, a seu tempo, a 

exuberância de um discurso científico emanado de um sujeito com verdadeira 

formação. É na crítica a esse modelo e a seus defensores que Machado de Assis 

compõe uma novela em que toda a cidade é asilada por loucura: o alienista, dr. Simão 

Bacamarte, era um “Homem de ciência, é só de ciência, nada o consterna fora da 

ciência” (ASSIS, 1989, p. 26). Não o abalam sequer os modelos de “valor literário”. E 

esse sujeito ridicularizado por Machado em O alienista é um bocado de Rodolfo Teófilo 

e de outros Rodolfos Teófilos de seu tempo, não é possível deixar de observar. 

Não apenas a importação de modelos científicos, outra marca da obra de 

Teófilo é a evidenciação de uma “cultura nacional” intrinsecamente ligada à natureza 

e a seu conhecimento, seja científico ou popular. Em Os Brilhantes há um trecho que 

ilustra esse argumento apresentado: tendo João Soares encontrado Jesuíno fraco e 

machucado, identifica em uma de suas feridas uma infestação de tapurus (também 

chamados berne em algumas regiões do Brasil). Para se livrar das larvas nocivas de 

mosca, José Soares usa o conhecimento popular para produzir veneno necessário 

para extinguir o problema: 

 

Era um pequeno vegetal, exquisito3, com haste herbácea de pouco 

mais de trinta centímetros de altura, coroada por uma fronde, uma 
espécie de chapéu de três bicos. 
Estava em flor. Não se podia idear uma inflorescência tão bela. Nunca 
se viu coisa igual nas floras de outros climas. Era uma joia da terra 
tropical. Do seio de uma fina verde cana, delicada bráctea, saia a flor, 
uma pequena espiga de prata, tendo encrustados, à guisa de 

                                                           
3 Para facilitar a leitura, fiz a atualização ortográfica e correção tipográfica das obras citadas, sempre que 
possível. No entanto, a grafia de exquisito parece reminiscência hispanofônica na língua portuguesa, 
significando, portanto, “de singular y extraordinaria calidad”. Não foi possível encontrar registro nos dicionários 
vernáculos consultados. Mantive grafia original e incluí o presente adendo.  
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sementes, pequenos rubis de uma cor rubra de sangue, velava esse 
primor, guardando-o dos insetos e do vento, uma túnica de uma 
brancura argentina, cujo tecido era uma trama de entrelinhas, que se 
reuniam pelos ângulos das arestas, formando um brocado tão fino, tão 
leve como jamais se viu sair dos dedos de prendada rainha. [...] 
Soares espremeu a polpa entre os dedos e deixou cair o suco dentro 
da ferida. A bicharia, que até então fervilhava muito à vontade naquela 
podridão, logo que as primeiras gotas do veneno se misturaram à 
salmoura, assanhou-se e os corpos peludos dos tapurus executaram 
toda sorte de movimentos, de cambalhotas procurando sair daquele 
meio. (TEÓFILO, 1906, p. 393-394) 
 

 O discurso científico é construído dentro da narrativa ocasionando certo 

retardamento no andamento do enredo. Penso ser possível que façamos um paralelo 

entre essa proposta e a explicação de Auerbach para a “Cicatriz de Ulisses” na 

Odisseia. Segundo o autor germânico, a função do elemento retardador reside “na 

necessidade do estilo homérico de não deixar nada do que é mencionado na 

penumbra ou inacabado.” (AUERBACH, 1971, p.3). A pergunta que então organizo 

para pensar a obra de Teófilo é a seguinte: qual a função do elemento retardador na 

obra de Teófilo? Certamente não é a mesma função que empregava Homero, mas 

ainda assim há uma intencionalidade estética cujo questionamento é pertinente. 

Analisando as obras do autor a que tive acesso e buscando uma compreensão 

a partir de suas condições históricas específicas de enunciação, é evidente que esse 

retardamento se liga a uma proposta estética ligada a determinado modelo cientificista 

transposto para a obra literária. Modelo esse, é importante frisar, bastante 

característico do autor não só por sua condição de efetivo homem das ciências – 

farmacêutico e professor de botânica – mas também para um olhar voltado às 

camadas populares e às suas mazelas. 

É o que vimos no trecho de A fome [1890] citado por Lúcia Miguel-Pereira, 

assim como outros trechos semelhantes em Os Brilhantes: um registro não só de 

protesto às condições precárias da população mais pobre durante a seca de 1877, 

mas a sua descrição minuciosa desses horrores, feita detalhadamente e com 

instrumental científico das consequências biológicas dessa situação humana limítrofe.  

No trecho citado por mim, há um registro da sabedoria popular para o combate 

da berne não só em pessoas, mas nos animais de gado. As adjetivações utilizadas 

pelo narrador para descrever o tinhorão – planta comum no Brasil, usada inclusive 

com fins ornamentais – evidenciam uma elevação da flora nacional: coroada, bela, 

joia, delicada etc. Ou seja, há um aspecto extremamente positivo da natureza local e 
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da sabedoria popular, que se assenhora dos recursos disponíveis para superar as 

adversidades. Em contrapeso à seca, que flagela a população, persiste uma 

exuberância natural. Característica de um país no qual a prática médica encontra em 

sua raiz histórica a atividade de “curandeiros ‘herbalistas’, herdeiros de 

conhecimentos africanos e indígenas” (SCHWARCZ, 1993, p. 251) 

A ligação com o elemento popular e o desenvolvimento intelectual para o 

domínio das adversidades é uma marca da própria biografia de Rodolfo Teófilo como 

figura pública. São constantes as referências às suas campanhas contra as mazelas 

da seca e de controle da varíola. Ilustração pertinente para a compreensão dessas 

confluências é a história do surgimento da cajuína conforme a conhecemos. Relatam 

estudos que o autor cearense, na condição de homem da ciência e orientado pelas 

causas populares “aplicou uma metodologia laboratorial de pasteurização à bebida, e 

passou a vendê-la com o intuito de levantar fundos para a aquisição de vacinas que 

protegessem os pobres do Ceará contra a varíola.” (RIBEIRO, 2009, p.90) 

Em Os Brilhantes o cangaceiro Jesuíno vê o flagelo da seca e é tomado por 

horror. Empreende, então, ação para levar aos esfomeados os viveres doados e 

enviados pelo governo federal, mas que eram desviados pelas oligarquias locais para 

fins políticos próprios. Há um paralelo evidente entre esse fato e a ação política de 

Teófilo. Vejo aqui uma construção de máscara ficcional pela qual reverbera a postura 

política do autor pela ação romancizada de seu personagem contra o aproveitamento 

econômico da seca e suas consequências humanas na condição de flagelo.  

Não se pode terminar uma biografia de Rodolfo Teófilo, por mais sucinta que 

seja, sem fazer referência à sua participação na Padaria Espiritual, “sociedade de 

rapazes de letras e artes” (AZEVEDO, 1976, p.151) da qual foi o terceiro e último 

Padeiro-mor. 

Os grupos artísticos e literários eram comuns na capital do antigo “Siará 

Grande” desde a década de 1810. Como uma forma de criar alternativas à provinciana 

rotina, homens reuniam-se com fins recreativos e culturais. É só a partir de 1872, com 

a formação da Academia Francesa, que “essa experiência se deu em debates 

constantes na imprensa local [...] e a agitação de ideias e valores de classe, com as 

leituras sociais tentando recriar modos de vida para os indivíduos.” (CARDOSO, 2006, 

p.17). Essas discussões entre pontos de vista e posicionamentos políticos distintos 

foram responsáveis por grande desenvolvimento social e intelectual da região. É 

relevante lembrar, por exemplo, que o Ceará aboliu a escravidão quatro anos antes 
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do restante do país, ou seja, em 1884. No entanto, os grupos não eram uníssonos em 

seus posicionamentos, o que os aproximava bastante eram as características sociais 

comuns a seus membros: 

 

Inspirados em ideias evolucionistas (sobretudo o spencerianismo), os 
anseios democráticos (especialmente com o fim da escravidão e 
implementação da república) permitiram àqueles agentes históricos 
vislumbrar o ingresso na esfera pública, ascender socialmente e 
ganhar prestígio intelectual.[...] As premissas que subsidiaram a 
formação de um grupo de rapazes, em sua maioria de origem pobre, 
residentes na capital do estado, abarcadores da recente causa 
republicana e inseridos no mundo das letras teria, de certa forma, 
contribuído para congregar os sócios da Padaria Espiritual no seio da 
cultura das belas letras cearenses. (Idem, p. 35) 

 

A primeira “fornada”, denominação dada às seções de reunião do grupo, 

agregou seus primeiros “padeiros” em maio de 1892. Foi Antônio Sales o idealizador 

dessa agremiação e responsável pelo irônico “Programa de Instalação” do grupo. 

Essa primeira fase é marcada pelo riso desestabilizante e questionador. Rodolfo 

Teófilo ainda não fazia parte da Padaria nesse momento.  

Sanzio de Azevedo tem relevante trabalho de análise do “Programa de 

Instalação” da Padaria. Azevedo faz pertinente consideração sobre o artigo 21 desse 

documento: “será julgada indigna qualquer peça literária em que se falar de animais 

ou plantas estranhas à fauna e à flora brasileiras, como: cotovia, olmeiro, rouxinol, 

carvalho, etc. etc.”. Entre outras considerações, o estudioso cearense apontou que 

esse texto já carregava, trinta anos antes, provocações e propostas modernistas da 

Semana de 1922 e de Monteiro Lobato (AZEVEDO, 1976, p.164). 

Creio, ainda, que a adoção de pseudônimos ligados ao tipo popular também 

tem uma intencionalidade bem marcada e que se aproxima de muitas das discussões 

que veremos a partir dos movimentos modernistas brasileiros. Cito alguns desses 

pseudônimos utilizados pelos padeiros originais (1892): Moacir Jurema (Antônio 

Sales), Venceslau Tupiniquim (Jovino Guedes), Frivolino Catavento (Ulisses Bezerra), 

Sátiro Alegrete (Sabino Batista), Policarpo Estouro (Alvaro Martins). Entre os Padeiros 

agregados a partir de 1894: Aurélio Sanhaçu (Antônio de Castro), Cariri Braúna (José 

Carvalho), Bento Pesqueiro (Xavier de Castro), Benjamin Cajuí (Roberto de Alencar), 

Marcos Serrano (Rodolfo Teófilo).  

A identidade inicial do grupo ficou marcada “na historiografia literária como uma 

sociedade de boêmios, jocosos e sarcásticos, até de revolucionários.” (CARDOSO, 
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2006, p. 16). É também nessa proposição do riso que podemos perceber outro 

aspecto de proximidade com o discurso popular. 

Assim como Rodolfo Teófilo, outros padeiros tiveram profícua carreira de 

Letras, os membros do grupo foram responsáveis por significativas agitações 

intelectuais e políticas em Fortaleza, autores de diversos volumes abrangendo poesia, 

conto e romance, além de 36 (trinta e seis) volumes do periódico O Pão, que vieram 

a público entre 1892 e 1896. 

 Característica presente no documento inaugural do grupo e que marcará a 

produção de muitos de seus membros é aquele do artigo 11, que estipulava a 

proibição do tom oratório durante as exposições dos membros da academia, sob pena 

de vaia. Gleudson Passos Cardoso assinala que entre as características comuns dos 

membros da academia estavam a aversão ao formalismo acadêmico e à retórica 

proselitista dos bacharéis, mantendo em suas composições um tom bucólico e 

exaltando hábitos de vida simples (CARDOSO, 2006, p. 22). X. de Castro (Bento 

Pesqueiro) publicou na coluna “Chromos” de O Pão seu poema “Bocca de forno”, que 

ilustra essa postura: 

 

O luar dá na parede 
que alveja, alveja demais! 
No alpendre, em macia rede, 
canta o fadinho um rapaz. 
 
Divertem na sala, à bisca 
velhas e moças; por traz  
espreita o jogo a Francisca 
dizendo: carta de Áz!... 
 
Lá fora, doidos, traquinas, 
os meninos e as meninas 
vão uns e outros em torno. 
 
D’um que, sentado n’areia,  
junta flores à mão cheia 
gritando: - boca de forno! 
(CASTRO apud CARDOSO, 2006, p. 22) 

 

 No contexto das discussões de modernização da sociedade, demarcadas 

inclusive pela proclamação da República – ideologicamente portadora de progresso 

frente à monarquia–, a posição adotada pelos membros da Padaria é bastante 

relevante para a compreensão do mosaico político brasileiro naquele período para 
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além do Rio de Janeiro. Sobre o advento da República e os setores intelectuais do 

Rio de Janeiro, José Murilo de Carvalho aponta que: 

 

Mais importante que a circulação das ideias, talvez tenha sido a nova 
atitude dos intelectuais em relação à política. Da invasão da Câmara 
Municipal a 15 de novembro de 1889, antes mesmo de proclamada a 
República, participaram vários intelectuais. Alguns, por certo, antigos 
militantes do movimento abolicionista, como José do Patrocínio, mas 
outros, pela primeira vez movidos à ação política concreta, como 
Olavo Bilac, Luís Murat, Pardal Malet. Um mês depois, intelectuais do 
Rio enviaram um manifesto de entusiástico apoio ao governo 
provisório, em que se referiam à aliança entre os homens de letras e 
o povo. A pátria, dizia o manifesto, abrira as asas rumo ao progresso, 
“a literatura vai desprender também o voo para acompanhá-la de 
perto. (CARVALHO, 1987, p. 25-26) 

 

 Como sabemos, os desígnios políticos do país nesse momento estavam 

fortemente atomizados na ação política ocorrida na capital. Os intelectuais e os 

políticos que permaneciam em outras partes do país mais sofriam a influência do Rio 

do que efetivamente dispunham de instrumentos para influenciar as discussões. 

Percebe-se pelo trecho citado e da discussão que venho apontando até aqui que a 

ideia de progresso e sua associação com a República é mais ampla do que a proposta 

pelos intelectuais do Rio via manifesto. No entanto, as concepções sobre progresso 

também são tão variadas como as bocas que as proferem. Não havia uma gramática 

do progresso, mas gramáticas. Importa, para o presente estudo, desvendar a ideia 

geral de progresso subjacente para os membros da Padaria Espiritual de Fortaleza.  

 Em um contexto amplo, esse progresso significou uma mudança de 

mentalidade nacional no sentido de maior alinhamento com os padrões e ritmos 

europeus efervescentes em sua Belle Époque. As elites locais, impulsionadas pelas 

formas de vivência proporcionadas pelo capitalismo industrial advindas do velho 

mundo, procederam a diversas mudanças marcadas pela ideia de modernização. Tais 

ações podem ser resumidas desde a remodelação das cidades; favorecimento do 

discurso progressista em diversos campos, como as artes e as ciências; até a luta 

contra os “velhos hábitos” representados pela cultura popular, por exemplo. 

Impulsionados pelo capital acumulado proveniente da venda do algodão, Fortaleza 

modifica seu espaço urbano em rápido compasso: a partir de meados dos oitocentos 

“as casas baixas, proletárias, de paredes de taipa” deram lugar a “outras mais 
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elegantes e burguesas, de cimalhas e cornijas, com fachadas artísticas, de frontões 

ogivais ou balcões de ferro” (GIRÃO, 1979, p. 106). 

 Inserido no mundo globalizado como produtor de matérias primas e consumidor 

dos produtos industrializados que abundavam especialmente nos países europeus, a 

modernidade se impõe mais evidentemente em muitas regiões a partir dos bens e do 

consumo de cultura associada a essas práticas. Há a instauração de um consequente 

processo de homogeneização cultural a partir da introdução de parcelas da população 

dos centros comerciais nas rotas de consumo do mundo. Na esteira daquilo que já 

vinha ocorrendo no Rio de Janeiro, Fortaleza entra na área de influência de todo esse 

processo globalizado de consumo e reestruturação ideológica. 

 Nesse contexto, ao lermos o “Programa de Instalação” da Padaria Espiritual, o 

que percebemos é uma postura política de resistência ao apagamento da tradição 

local. As denúncias do grupo são feitas nesse documento inicial em forma de chiste e 

baseadas em um humor jocoso, sarcástico. Está já no “Programa” a oposição aos 

“modismos” estrangeiros, do uso de palavras de outras línguas, do tom oratório ligado 

ao bacharelismo. Não apenas, se observarmos o poema de X. Castro citado 

anteriormente, poderemos perceber seu descritivismo voltado a uma cena corriqueira 

da vida tradicional. E Rodolfo Teófilo não caminha em sentido diferente com sua 

narrativa perpassada pelo discurso científico. É, na verdade, o cientificismo seu 

instrumento pelo qual buscava dar ênfase aos valores e saberes tradicionais, 

emprestando-lhes a elevada consideração social que dispunha a ciência naquele 

momento. Quando descreve tão pormenorizadamente o uso do tinhorão no combate 

às larvas da mosca de berne, o que faz o autor é um registro que dá evidência à 

efetividade das práticas médicas desenvolvidas pelos vaqueiros em sua cultura 

tradicional. 

 José Murilo de Carvalho, ao analisar a “República que não foi”, informa que na 

capital a ideia de apego às tradições guardava matizes monarquistas em grande parte 

das vezes, especialmente quando relacionado às camadas populares: 

 

Mais ou menos à época da Revolta da Vacina, por exemplo, João do 
Rio verificou, ao visitar a Casa de Detenção, que “com raríssimas 
exceções, que talvez não existam, todos os presos são radicalmente 
monarquistas.” [...] Eram monarquistas e liam romances de cavalaria. 
Esta extraordinária revelação confirma o abismo existente entre os 
pobres e a República e abre fecundas pistas de investigação sobre um 
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mundo de valores e ideias radicalmente distinto do mundo das elites e 
do mundo dos setores intermediários. (CARVALHO, 1987, p. 31). 

 

Em relação ao trecho citado, podemos pensar sobre algumas hipóteses: seria 

essa visão ligada à tradição popular dos membros da Padaria Espiritual um aspecto 

da política reacionária ou monárquica? Há a possibilidade de uma transposição dessa 

leitura dos embates políticos da capital para outras regiões do país, em especial 

Fortaleza em meados do século XIX?  

Penso que as respostas para as duas perguntas formuladas acima sejam 

conexas. Em um primeiro momento, é importante perceber que os grupos e 

agremiações de rapazes existentes em Fortaleza nesse momento apresentavam 

características progressistas: abolicionistas, republicanas e democráticas (AZEVEDO, 

1976; CARDOSO, 2006; SCHWARCZ, 1993). Assim sendo, a valorização da tradição 

representa do ponto de vista político a afirmação da identidade local, cujo apagamento 

começava a ser sentido pelas interferências estrangeiras, que despontavam 

introduzidas pela via do consumo. Sem, no entanto, representar, por exemplo, apoio 

à monarquia. E, penso eu, um entendimento mais profundo dessa perspectiva só pode 

ser desenvolvido se colocarmos em análise determinada oposição político-ideológica 

com o Rio de Janeiro, que já nesse momento buscava se apresentar como um espaço 

cosmopolita. Afasto, assim, a possibilidade de transposição mecânica das teorias 

políticas relativas ao Rio de Janeiro para a compreensão do contexto em Fortaleza no 

oitocentos: é o próprio Rio de Janeiro e sua influência política um fator importante para 

a compreensão do que ocorria no Ceará. 

 Nesse contexto pessoal e social, Rodolfo Teófilo publicou, em 1895, Os 

Brilhantes, seu segundo romance. A história ficcionaliza a vida do cangaceiro Jesuíno 

Brilhante e de seu bando. Grosso modo, os fatos descritos pelo autor se assemelham 

em muito com a biografia do famoso bandoleiro de Patu. No entanto, Teófilo alterou 

propositadamente muitos elementos. Relevante apontar que essas alterações, frutos 

da consciência artística criadora do autor, não foram totalmente compreendidas. Cito 

a crítica de Raimundo Nonato: 

 

Ora, neste ponto, o romance de Rodolfo Teófilo, tão bem acabado nos 
registros da paisagem regional foge à trilha da realidade. Com esta 
mudança de nomes dos personagens centrais e de outros de menor 
importância, o romancista deforma totalmente a identidade e o próprio 
nome do homem, que durante os últimos quarteis do século XIX, 
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transformou os sertões nordestinos num caldeirão dos infernos. Seu 
nome de família era Jesuíno Alves de Melo Calado [e não Jesuíno 
Soares, que é o nome do personagem]. (NONATO, 1970, p. 193. 
Grifos meus) 

 

 Percebermos que a crítica de Raimundo Nonato está atrelada a determinada 

ideia de Literatura em uma “trilha da realidade”. Ou seja, de que o bom acabamento 

da obra seria um processo de ficcionalização no qual se pretenda transpor da vida 

vivida os fatos tais quais ocorreram. E, portanto, seria um defeito a ação criadora 

perpetrada pelo autor nesse romance. A concepção de realismo do crítico está 

intimamente ligada a uma redução – e até busca da eliminação – do espaço entre os 

meios de representação e o objeto representado. 

 A composição da obra de Teófilo se deu a menos de trinta anos depois das 

ações de Jesuíno e seu bando. E, dada a importância e os efeitos desses cangaceiros, 

não é possível que o autor desconhecesse os fatos acontecidos, registrados em 

jornais, documentos policiais e processos jurídicos. Quando Teófilo se afasta 

propositalmente dessa noção de realismo exposta por Raimundo Nonato e compõe 

sua obra com relativa liberdade intelectiva, penso que seu processo criativo tem a 

marca indelével da aproximação com o discurso popular. O anedotário, as narrativas 

de praça, os casos espirituosos tão comuns nas nossas práticas sociais mais 

ordinárias muitas vezes partem de eventos ocorridos, mas, em busca de seu melhor 

acabamento estético, rompem com os estreitos limites do “fato como foi”, indo no 

sentido do “fato como poderia ter sido”. Essa proposição não se assemelha com uma 

ideia realista de máxima objetividade ou mera causalidade. Por essa razão, creio ser 

relevante o estudo da obra de Rodolfo Teófilo: ao compor sua obra no espaço limítrofe 

entre seu saber científico e a pujança criativo-dialógica do elemento popular, o autor 

nos oferece um texto que, no quadro geral da Literatura brasileira, conserva 

características únicas. No decorrer do capítulo, espero mostrar como o autor procede 

no sentido de realizar essa intenção estética.  

 

2.1 OS BRILHANTES E A IDEOLOGIA DAS CIÊNCIAS NATURAIS 

 

 Ao iniciar o romance cuja narração se relaciona aos atos e à vida do cangaceiro 

Jesuíno Brilhante, o autor oferece ao olhar do leitor uma acurada descrição do 

amanhecer em uma pequena cidade do interior nordestino. Utilizando termos atuais, 
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poderia dizer que o autor constrói um “panorama” cujas imagens representam os 

acontecimentos cotidianos de uma vila trabalhadora ao acordar. A organização do 

trecho e seu impacto imagético fizeram com que minha memória me remetesse a 

outras obras desse período: Germinal [1885], de Emile Zola; e O Cortiço [1890], de 

Aluísio de Azevedo. Trecho do romance cearense: 

 

As portas quase todas fechadas, numa monotonia de templo vazio, 
mais acentuavam a solidão das ruas. 
Dos quintais, pequenos cercados de pau-a-pique, partiam rumores da 
lida, que começava. 
As rodas da grande máquina da vida executavam os primeiros 
movimentos. 
A turma dos aguadeiros, composta de homens, mulheres e meninos, 
procurava os potes e tecia as rodilhas, de saída para o rio, que cortava 
um dos flancos da vila. A estrada, que ia ter à fonte, há pouco 
despovoada, recebia das veredas, que nela desembocavam, os 
aguadeiros, cujo número crescia à medida que o sol subia no 
horizonte. 
Era um fervilhar incessante. (TEÓFILO, 1906, p.7- 8) 

 

Ao final de seu romance, Zola compõe também um impactante texto, complexo 

em imagens. Transcrevo para observarmos comparativamente: 

 

De toutes parts, des graines se gonflaient, s'allongeaient, gerçaient la 
plaine, travaillées d'un besoin de chaleur et de lumière. Un 
débordement de sève coulait avec des voix chuchotantes, le bruit des 
germes s'épandait en un grand baiser. Encore, encore, de plus en plus 
distinctement, comme s'ils se fussent rapprochés du sol, les 
camarades tapaient. Aux rayons enflammés de l'astre, par cette 
matinée de jeunesse, c'était de cette rumeur que la campagne était 
grosse. Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse, qui 
germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du 
siècle futur, et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre. 
(ZOLA, 1999, p. 278)4 

 

 No trecho de Teófilo, os habitantes da vila despertam para um novo dia de 

trabalho. O autor usa a metáfora da “máquina da vida” para estabelecer a ideia de 

continuidade, de incessante e repetido fazer. Anônimos homens, mulheres e meninos 

                                                           
4 Tradução de Francisco Bittencourt: “Por todos os lados sementes cresciam, alongavam-se furavam a planície, 
em seu caminho para o calor e a luz. Um transbordamento de seiva escorria sussurrante, o ruído dos germes 
expandia-se num grande beijo. E ainda, cada vez mais distintamente, como se estivessem mais próximos da 
superfície, os companheiros cavavam. Aos raios chamejantes do astro rei, naquela manhã de juventude, era 
naquele rumor que o campo estava cheio. Homens brotavam, um exército negro, vingador, que germinava 
lentamente nos sulcos da terra, crescendo para as colheitas do século futuro, cuja germinação não tardaria em 
fazer rebentar a terra.” (ZOLA, 1981, p. 535) 
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realizam maquinalmente suas primeiras atividades do dia. Em Zola é na repetição dos 

homens que, como a natureza, germinam do chão enegrecidos pelos trabalhos nas 

minas que percebemos essa ideia de ciclo associada ao fazer humano. No romance 

francês é o final do dia que é descrito. No romance cearense essa cena está logo na 

introdução, no francês em seu desfecho. A imagem construída por Teófilo é, também, 

de pessoas que “germinam” aos primeiros raios de sol, assim como as sementes 

descritas por Zola. A ideia de repetição não escapa de ambos os trechos, seja na ideia 

de “máquina” ou dos “ciclos naturais”. Os homens e as mulheres agem, então, 

impulsionados por uma demanda que lhes é superior, não são, portanto, 

completamente senhores dessas ações. 

 Ainda na comparação desse trecho com a de outros romances, vejamos o 

amanhecer no cortiço de João Romão, do romance do maranhense Aluísio de 

Azevedo: 

  

Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os 
olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. 
Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada, sete 
horas de chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de 
neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, 
dissolvendo-se à luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de 
saudade perdido em terra alheia. 
A roupa lavada, que ficara de véspera nos coradouros, umedecia o ar 
e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão, 
esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns pontos azuladas 
pelo anil, mostrava uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações 
de espumas secas.[...] 
O rumor crescia, condensando-se: o zunzum de todos os dias 
acentuava-se; já se não destacavam vozes dispersas, mas um só 
ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer 
compras na venda; ensarilhavam-se discussões e rezingas; ouviam-
se gargalhadas e pragas; já se não falava, gritava-se. Sentia-se 
naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas 
rasteiras que mergulhavam os pés vigorosos na lama preta e nutriente 
da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar 
sobre a terra. (AZEVEDO, 1995, p. 35-36) 

 

 As paisagens são bastante distintas: vila do interior e um cortiço na capital, no 

entanto, há elementos de composição que assemelham bastante os textos de Teófilo 

e de Azevedo. A força pulsante da vida pela manhã, espaços que, junto com seus 

habitantes, parecem despertar para um novo dia. Subjaz a ideia de rotina, hábito 

humano condicionado pelas determinantes naturais que dividem os dias em períodos 

matutino, vespertino e noturno. Azevedo caracteriza o homem como um animal ao 
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expressar o prazer de existir: “a triunfante satisfação de respirar sobre a terra”. Certa 

alegria está também presente na narração de Teófilo, associada – no entanto – às 

dimensões sociais pueris do cotidiano de vila do interior: 

 

Já voltavam, de rosto lavado e equilibrando no alto da cabeça grandes 
potes d’água, os que haviam acordado mais cedo. 
Todos andavam apressados, raro era o que deixava perceber na 
fisionomia traços de preguiça e sono. 
Era preciso aproveitar o tempo, provendo d’água a casa antes de 
altear o dia.  
Cheio o pote, os que tinham somente uma viagem a fazer, 
acocoravam-se, formando roda e tagarelavam. Discutiam os 
acontecimentos da véspera, e em falta de assunto, caíam na vida 
alheia. O sacristão, um velhote de meia idade, com ares fúnebres de 
coruja, tresandando à cera branca, era figura obrigada do grupo dos 
tagarelas. Como solteirão que era, tinha apenas uma viagem a fazer; 
o resto do tempo era destinado à vida do próximo. (TEÓFILO, 1906, 
p. 8) 

 

 É pertinente observar determinada dimensão de sarcasmo no tratamento dado 

ao sacristão: “velhote de meia idade” que destina seu tempo a debater a “vida do 

próximo”. Nessa descrição há a crítica ao clero nas pequenas vilas do interior. No 

entanto, indo além, há também um registro da pequenez das práticas humanas, de 

suas alegrias cotidianas e efêmeras. O que Teófilo prepara é um contraponto em 

relação à grandeza das ações e da coragem de seu protagonista. 

 A descrição do espaço, do tempo e das relações sociais em que estarão 

inseridas as ações do protagonista é apresentada antes mesmo da primeira menção 

a Jesuíno Brilhante. Em O cortiço, exemplifico para termos um contraponto, o romance 

tem início com a apresentação de João Romão (capítulo I) e Miranda (capítulo II), só 

a seguir é que vemos descrito, em todas as cores, o cortiço “Carapicus” (capítulo II). 

O que vemos em Os Brilhantes é uma delongada apresentação de tempo, espaço, 

condições sociais, antecedentes históricos, personagens acessórios... para só no 

capítulo VIII (dos 48 totais do romance) ser introduzido Jesuíno Brilhante como 

personagem. A leitura do romance, por certo, gera um estranhamento, já que se 

passam 50 páginas – das pouco mais de 400 – sem que o desenvolvimento da 

narrativa seja centrado no bando dos Brilhantes. Afinal, o leitor espera logo conhecer 

o famoso Jesuíno Brilhante, que dá nome à obra. Para a interpretação dessa 

composição, é mister compreendê-la como resultado da combinação entre a elevada 

estima social do discurso cientificista e a formação pessoal de Teófilo como 
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farmacêutico e, portanto, cientista. O que Teófilo parece tentar construir nesse 

romance é um método literário que se aproxima bastante das exigências do trabalho 

científico: parte dos elementos da natureza na qual se insere sua narrativa, bem como 

os elementos que interagem (e reagem) com sua personagem. Seria temerário afirmar 

que Teófilo foi leitor de Zola ou Azevedo, já que não tenho condições objetivas de 

afirmar isso. No entanto, as ideias de um momento histórico podem até ter sido 

propostas textualmente por um indivíduo, mas pertencem a seu tempo, assim como o 

fruto pertence à árvore. Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do texto “o romance 

experimental” de Emile Zola, como ilustração de uma ideia geral daquele momento 

histórico: 

 

Após ter declarado que a Medicina entra desde já no caminho 
científico com apoio na Fisiologia e graças ao método experimental, 
Claude Bernard estabelece, de início, as diferenças que existem entre 
as ciências da observação e as ciências da experimentação. E acaba 
por concluir que a experiência nada mais é do que uma observação 
provocada. Todo raciocínio experimental é baseado na dúvida, pois, o 
experimentador não deve ter nenhuma ideia preconcebida diante da 
natureza e deve conservar sempre sua liberdade de espírito. Ele 
aceita sem reserva os fenômenos que se produzem, quando estes 
fenômenos são provados. (ZOLA, 1982, p. 26-27) 

 

 Em minha análise, percebo que Teófilo busca justamente um método de 

transposição das ciências da experimentação para a confecção de seu romance. Ao 

constituir em pormenores as condições sociais e antecedentes para só então 

apresentar Jesuíno, o autor evidencia o meio no qual, causalmente, os efeitos são 

produzidos. E com qual finalidade se procura esse método? Ainda Zola: 

 

O objetivo do método experimental, o termo de toda pesquisa científica 
é, portanto, idêntico para os corpos vivos e para os corpos brutos: 
consiste em encontrar as relações que prendem um fenômeno 
qualquer à causa próxima, ou em outras palavras, em determinar as 
condições necessárias de manifestação deste fenômeno. A ciência 
experimental não deve se preocupar com o porquê das coisas; ela 
explica o como e nada mais. (ZOLA, 1982, p. 27) 

 

 Nessa perspectiva, ao compor um oitavo da obra sem apresentar seu 

personagem principal, Teófilo não está incorrendo em um “descuido estético”, mas 

estabelecendo em pormenores as “condições necessárias de manifestação” do 

fenômeno apresentado pela obra artística: nesse caso a vida de cangaceiro de 
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Jesuíno Brilhante. Percebo que é nesse sentido que a descrição citada de Os 

Brilhantes se afasta daquela de Germinal e O cortiço.  Assim, o descritivismo visto por 

alguns analistas como defeito na obra de Teófilo deve ser compreendida como 

exigência metodológico-científica da experiência para que nada que interfira no 

resultado final, nenhum traço fique à sombra: na busca de “encontrar as relações que 

prendem um fenômeno qualquer à causa próxima”, é dever apresentar todas as 

variantes que possam implicar no resultado final. 

 O romance constitui, nessa perspectiva, a mecânica humana em movimento 

registrado a partir da esperança moderna no milagre explicativo da ciência. Álibi 

espiritual de sua época, “acreditava-se, então, no poder sobre-humano do progresso 

científico apto a apurar e regenerar a espécie humana.” (CARONI in ZOLA, 1995, p. 

10). O espaço de leitura grande pelo qual o leitor é obrigado a passar para chegar à 

narrativa de Jesuíno é também um recurso para imprimir o valor de objetividade 

científica na narração. Como já apontei, a exigência de que nada de casualmente 

relevante para a obra fique às sombras é uma especificidade dessa ideologia das 

Ciências Naturais tão atuante a esse tempo, em especial na obra de Teófilo. 

 Por último, é preciso ressaltar uma perspectiva importante do trabalho de 

Teófilo que ficou à margem de muitas análises que o enquadram apenas como um 

escritor realista-naturalista por conta dos elementos cientificistas transpostos para sua 

obra. Em A fome [1890] há o personagem de nome Edmundo da Silveira, rapaz jovem 

e belo, inteligente, esforçado e dedicado ao trabalho, que é apaixonado por Carolina, 

filha de Manuel de Freitas, e obstáculo às intenções de Simeão Arruda – comissário 

dos socorros públicos que buscava seduzir a jovem para desonra de sua família. 

Assim o rapaz se refere a um romance oferecido por Arruda a Carolina: 

 

 – Realista, por certo, uma fotografia de costumes e atos reprovados. 
A história de um homem vicioso ou de uma mulher depravada. Estudos 
psicológicos, que devem ser lidos por espíritos cultos e amadurecidos. 
Esses comissários são audazes!... (TEÓFILO, 2011, p. 178) 

 

 Realmente, a intenção de Arruda ao oferecer o livro à jovem era instigar-lhe os 

desejos de mulher que o comissário acreditava adormecidos. A assertiva de Edmundo 

não condena de todo a estética realista, mas a restringe a determinado público de 

“espíritos cultos e amadurecidos”. Trata-se de uma chave bastante relevante para 

construirmos uma crítica da produção do próprio Teófilo. Ao observarmos, por 
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exemplo, o herói de A fome, Manuel de Freitas, teremos a figura de um coronel do 

interior honrado que teve de emigrar devido às desgraças provocadas pela seca de 

1877. Trata-se de uma personagem de ações moralmente elevadas, contra quem as 

misérias materiais não abalaram a grandeza do espírito na condução da família para 

uma situação melhor. Em Os Brilhantes, obra cujo primeiro subtítulo era justamente 

“a psicologia de um criminoso” (AZEVEDO, 2013, p.57), de modo semelhante, embora 

Jesuíno sofra da “nevralgia do crime”, as ações da personagem mantêm sempre uma 

honradez de cavalheiro das narrativas medievais, para os quais o código de ética 

estrito era condutor de toda ação. Essa característica já havia sido observada por 

Massaud Moisés, analisada da seguinte forma: “provavelmente em razão de não se 

concentrar no âmbito literário e tentar a conciliação de tendências divergentes, a 

trajetória de Rodolfo Teófilo desenrolou-se à luz da contradição e da dissimetria.” 

(MOISÉS, 2016, p.81). 

Nesse sentido, embora haja acurada descrição de espaços e relações 

humanas baseadas no discurso científico, a construção da subjetividade dos heróis 

de Teófilo assegura grande relação com o código estético romântico. O que evidencia 

uma proposição artística que não pode ser simplificada apenas na caracterização da 

obra de Teófilo como participante de um “movimento” realista-naturalista no país. Sua 

estética cientificista não se confunde imediatamente com o abraçar das proposições 

naturalistas em literatura, o que torna o autor ainda mais instigante ao estudioso. 

 

2.2 JESUÍNO BRILHANTE: ENTRE DOENÇA E VIRTUDES  

 

 A compreensão da inter-relação entre dois elementos é necessária para 

observarmos a estrutura composicional desenvolvida por Teófilo em Os Brilhantes: 1) 

a ordem social e natural adversa ao indivíduo e 2) o elemento pessoal da patologia 

que impulsiona o personagem para o crime; segundo o ponto de vista narrativo, 

inerente a algumas naturezas humanas. 

 As brigas de famílias, disputas imemoriais nos sertões nordestinos, aparecem 

como causa exterior para o cangaceirismo de Jesuíno: 

  

Jesuíno viajava com o seu parente Francisco Botelho, autoridade 
policial do Patu, em tempo de grande agitação popular, devida ao 
recrutamento que então se fazia. Ao atravessarem uma picada, já ao 
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morrer do dia, foi disparado sobre Botelho um tiro de bacamarte, cuja 
bala despedaçando-lhe o crânio, matou-o imediatamente.  
Jesuíno pode conhecer o assassino, mas não teve coragem de 
persegui-lo. Imóvel quase assombrado diante do cadáver ficaria ali, se 
a crise que o estatelou em começo não tivesse depois trazido a mais 
violenta reação. (TEÓFILO, 1906, p. 56-57) 

 

 O meio necessário ao surgimento da patologia de Jesuíno é o de disputas entre 

famílias por poder político local. Sendo autoridade policial, o falecido Francisco 

Botelho representava poder econômico de sua família, que se consolida politicamente 

no exercício de funções estatais específicas, mormente em relação ao poder 

coercitivo. O disparo, conforme entrecho cientificista de Teófilo, é a causa imediata 

para o desenvolvimento da patologia de assassinato em Jesuíno: 

 

O sangue da vítima havia lhe borrifado o rosto, e a fisionomia do 
Brilhante foi pouco a pouco perdendo a expressão de assombramento, 
para se carregar de uma ferocidade que metia medo. Aquele 
semblante plácido de outrora era crispado agora pelas fundas linhas 
do ódio. 
Uma mudança radical havia se operado naquela criatura. Portador da 
nevrose do homicídio, herdada de um de seus ascendentes maternos, 
mas até então em estado latente, Jesuíno teria talvez logrado viver 
sem ter matado, se não tivesse sido testemunha do assassinato de 
seu parente. (TEÓFILO, 1906, p. 57) 

 

 Frente à situação extrema enfrentada, a patologia dada pelo narrador como 

hereditariedade emerge transformando alguns aspectos da subjetividade de Jesuíno. 

A constituição de situações-limite no romance e o desvelamento da natureza humana 

são a consubstanciação de determinadas ideologias científico-estéticas: 

 

O sentimento predominante é o do inexorável, o fatalismo derivado da 
imposição de leis naturais sobre a humanidade, refletindo na narração 
de trajetórias em que a camada superficial da civilização se dissolve 
sob a pressão de circunstâncias do meio, de forma que a profundidade 
da natureza humana viria à tona. As personagens tornam-se, neste 
contexto, documentos da condição do homem quando exposto a 
circunstâncias pretensamente “verdadeiras” que aquelas vividas na 
estabilidade da experiência burguesa. (MURARI, 2009, p. 127) 

 

 Segundo essa proposição, as situações divergentes social e subjetivamente, 

as patologias, a marginalidade, a necessidade, seriam capazes de expor a dimensão 

do homem escondida pela “normalidade” da vida cotidiana e rejeitada pela 

“estabilidade da experiência burguesa”. Neste sentido, podemos compreender uma 
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estética relacionada às “manifestações incontroláveis do instinto e nas situações-limite 

da vida biológica, em particular os desequilíbrios nervosos, as patologias sexuais, as 

anomalias hereditárias e as reações do homem frente às circunstâncias extremas do 

meio.” (MURARI, 2009, p. 127). A obra de Teófilo, como um todo, tem justamente 

esses “motes”, como a seca; as violências físicas e morais; a violência sexual 

especificamente; a migração; a exposição e flagelo do corpo: são temas relacionados 

a situações extremas e bem distintas de determinada proposição modernizadora de 

sociedade e de aspiração à belle époque, vivida pelas camadas mais abastadas de 

Fortaleza nesse momento.  

 Outras situações-limite despertam fobias em Jesuíno: o encontro com 

cascavéis e a viagem de barco. Nesses episódios não é a disputa com outros homens 

aquilo que desvela os aspectos interiores do espírito da personagem, mas a própria 

natureza. Sobre a fobia de cascavéis: 

 

A noite em breve acabou de encher o vácuo, cobriu o homem, a rocha, 
e se derramou, no espaço. Jesuíno completamente cego, cercado de 
precipícios, conservava inteiro o seu valor. Com a maior precaução 
procurou às apalpadelas o tronco de uma árvore para se trepar e 
passar a noite. Ainda bem não tinha movido os pés três vezes, ouviu 
soar perto de si o cascavel de uma cobra. Nada mais foi preciso para 
esmorece-lo. O perigo era iminente. A serpente tocava enraivecida o 
seu maracá, de bote armado, esperando que a vítima chegasse ao 
alcance de seu dente. Jesuíno quedou-se. Soaram outros cascavéis 
perto, longe, em diversas direções. 
O Brilhante acreditou que estava no reino das cobras venenosas e 
desanimou. Não pelo medo de morrer picado por elas, mas pela 
repugnância, pelo horror que seus nervos tinham a tais répteis. Ficou 
de pé e imóvel. (TEÓFILO, 1906, p. 164. Grifos meus) 
 

 O episódio contribui pouco para o desenvolvimento do entrecho da obra. No 

entanto, o narrador – orientado pela necessidade científica de aclarar – para que todas 

as causas e condições estejam evidenciadas, descreve a noite em que Jesuíno passa 

no escuro imobilizado pela fobia de cobras. Não apenas, é através dos reiterados 

recursos de colocar o personagem no limite das suas capacidades que temos acesso 

à interioridade do personagem em constante conflito. Após o assassinato de um 

opositor por Jesuíno, transcorre a seguinte cena: 

 

Estava hedionda e metia medo a figura do mulato. Os doze homens, 
que compunham o bando, pararam os cavalos e rodearam o cadáver 
espantados e boquiabertos. Nenhum ousava falar. Seguiram e pouco 
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caminharam para encontrar o corpo de Francisco Calangro. Maior foi 
a decepção, maior o desânimo. Estavam diante do cadáver do chefe. 
Todos profundamente tristes, alguns choravam em silêncio. [...] 
Jesuíno viu-os chorar e se doeu deles.  
Não tinha desavenças pessoais com os que ali estavam e se as 
tivesse, já o seu bacamarte teria estourado. 
O coração do Brilhante nutria certos sentimentos de piedade, que 
faziam um contraste perfeito com a crueza que ostentava nos 
momentos de vingança. 
Quis sair do esconderijo e propor paz aos inimigos, tal foi a pena que 
lhe produziu o pesar dos moços. (TEÓFILO, 1906, p. 142-143) 

 

 Há, no trecho, uma disputa de pulsões que marcam o romance. Se de um lado 

Jesuíno é um homem violento e impetuoso; por outro é também um homem elevado, 

distinto pelo código ético sertanejo pelo qual vive e impõe aos demais. É a descrição 

do estado de espírito do personagem em um momento limítrofe que permite ao leitor 

embrenhar na subjetividade desse homem patológico e feroz; sendo, ao mesmo 

tempo, honrado e piedoso. 

 Seus sentimentos elevados não são percebidos apenas quando enfrenta outros 

homens ou animais: a seca de 1877 representada no romance é, também, uma 

inimiga poderosa contra a qual o herói se digladia. No trecho a seguir vemos o 

encontro do bando com um grupo de esfomeados, flagelados pela grande seca que 

se aplacou sobre o Ceará: 

 

Cerrou as pálpebras e de olhos fechados via o quadro que pensava 
ser uma fantasia de seus sentidos. Continuava a ouvir os sons 
confusos levantados pelos famintos. Quis ver de novo a mó de 
retirantes a se enovelar, a se esmurrar sobre o repasto e os seus olhos 
se certificavam da triste realidade. Jesuíno erguei-se, tinha acreditado 
por um minuto uma criação caprichosa de sua imaginação, mas tocava 
a verdade, palpava com todos os sentidos a realidade do quadro. 
Cercavam-no muitas centenas de desgraçados que, alucinados pela 
fome e reduzidos somente à animalidade, satisfaziam, como a mais 
ínfima besta, as necessidades do estomago em longo jejum.  
A primeira ideia que teve o Brilhante foi enxotar os famintos como 
magros cães do monturo. Quis pô-los em prática, ameaçando de leva-
los a faca se não se retirassem, mas não lhe deram ouvidos[...] 
Naquela tela, que tão bem representava a miséria humana, havia tons 
de uma expressão tão cruciante que os Brilhantes e os freteiros não 
puderam conter as lágrimas.  (TEÓFILO, 1906, p. 244-246) 

 

 Os víveres destinados aos esfomeados estavam sendo desviados pela parcela 

dirigente da classe dominante naquele momento, e inimiga da família de Jesuíno. Ao 

perceber essa ação em tudo antiética, o cangaceiro guia seu grupo e toma posse de 
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comboio de víveres, levando-o à Serra do Cajueiro e distribuindo entre os famintos de 

lá. No caminho, é interceptado por um grupo de alucinados esfomeados, que se 

atracam com a comida. Como animais, ao se empossarem do que precisam, os 

esfomeados mais robustos e ainda dispostos excluem naturalmente os mais fracos, 

daí as lágrimas que o bando e os freteiros do comboio derramam. Evidencia-se, assim, 

que a consciência de Jesuíno é altamente humanitária: tanto ao empreender ações 

para que os alimentos chegassem aos mais necessitados, quanto ao verter lágrimas 

ao perceber a condição mísera pela qual aqueles homens, mulheres e crianças 

estavam vitimados. Os sentimentos elevados encontram perfeito contraponto na 

brutalidade que é impulsionada pela patologia. É, pois, a doença causa da violência 

de Brilhante e não mera vilania como, por exemplo, de Francisco Calangro e seus 

outros adversários. Patologia que só se revelou por estar o cangaceiro em um meio 

propenso a isso, pela causa mediata das disputas de família e da política sertaneja; e 

pela causa imediata da morte de seu primo Botelho frente a seus olhos.  

 Em resumo, são justamente nos momentos de disputa – entre o cangaceiro e 

outros homens, ou entre o cangaceiro e animais, ou entre Jesuíno e o meio – que 

esses momentos limítrofes revelam os mais variados aspectos do personagem. Nesse 

plano, identifico com clareza a busca da transposição de teorias científicas para a obra 

literária, em especial determinados esquemas evolucionistas:  

 

Outro aspecto da dualidade darwinista apontada por Hawkins, a 
natureza como ameaça, está relacionado ao sentimento geral e 
metafórico da ideia da luta pela sobrevivência na teoria darwiniana, 
tributária da dinamização do pensamento malthusiano operada pela 
teoria da seleção natural. De acordo com o contexto, esta luta poderia 
dar-se em três níveis, na busca da manutenção da vida e de sua 
reprodução: a luta entre indivíduos da mesma espécie, a luta de 
espécies entre si, e luta de um conjunto de espécies de um 
determinado meio contra as condições de vida dentro deste. 
(MURARI, 2009, p. 132. Grifos meus) 

 

 Novamente, não me é possível afirmar que Rodolfo Teófilo tenha lido Malthus, 

Darwin ou Spencer. O que espero demonstrar é que aspectos desses pensamentos 

correntes na época podem ser identificados na obra de Teófilo. É certo, por outro lado, 

que como cientista e intelectual de seu tempo, o autor possa ter lido esses pensadores 

ou outros que reverberaram suas propostas. É só ao compreender o romance dentro 

dessa proposta estética que buscava trazer a causalidade científica e seus esquemas 
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explicativos para a prática literária, podemos perceber suas riquezas e suas nuances 

próprias.  

Não é possível perder de vista que essa atividade estética de Teófilo é uma 

proposição de menor expressão no panorama histórico literário. Dentro das disputas 

estéticas de seu tempo e, também, entre aquelas que subsistiram a esse tempo, o 

cientificismo estético de Teófilo é um extremo, dialeticamente superado por outras 

proposições. Em seu próprio tempo histórico, a citação de Machado de Assis transcrita 

aqui e – até mesmo – a novela O alienista nos dão ideias dos limites discursivos da 

proposta de Teófilo em seu próprio tempo. 

 

2.3 O ESCUDO ÉTICO DE JESUÍNO BRILHANTE 

 

 Dois elementos aparentemente em oposição compõem, simultaneamente, a 

persona de Jesuíno Brilhante: a patologia do crime e a elevação ética de suas ações. 

A doença na perspectiva da escola positivista da criminologia fundada no pensamento 

do italiano Césare Lombroso prescrevia que: 

 

As alterações faciais, especialmente as oculares, ao invés do 
sentimento, que tanto são frequentes e inseparáveis no verdadeiro 
criminoso-nato, e que têm, de outra parte, uma base orgânica. Tem 
certamente uma conexão com a sensibilidade obtusa e naquela 
reação, ora excessiva ora muito escassa. Conseguimos recolher 
provas experimentais disso (LOMBROSO, 2007, p. 58. Grifos meus). 

 

 Em seu clássico da criminologia Uomo delinquente [1880], Lombroso buscava 

distinguir o crime realizado por sujeitos comuns daqueles cometidos por pessoas com 

ânimo delinquente nato. É relevante observar a atenção de Lombroso nas descrições 

do olhar e da face do homem delinquente e as alterações causadas pela manifestação 

patológica. Para comparação, cito trecho de Os Brilhantes: 

 

Jesuíno não ouviu a súplica. Dominado pela exaltação de uma crise 
nervosa, palpava a cena descrita pela retirante como se a estivesse 
vendo representar. Tremiam-lhe os músculos das faces e os olhos 
dançavam, esbugalhados dentro das órbitas. Acentuava mais a 
decomposição do rosto a cor lívida que lhe cobria a pele. Parecia 
possesso. (TEÓFILO, 1906, p. 269. Grifos meus). 
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A proximidade entre a proposição de Lombroso e a descrição do personagem 

de Teófilo é perceptível. 

Contemporâneo de Rodolfo Teófilo, Euclides da Cunha – em artigo intitulado 

“A vida das estátuas”, publicado em 1904 – assim definiu a função social do artista: 

 

O artista de hoje é um vulgarizador das conquistas da inteligência e do 
sentimento. Extinguiu-se-lhe com a decadência das crenças religiosas 
a maior de suas fontes inspiradoras. Aparece num tempo em que as 
realidades demonstráveis dia a dia se avolumam, à medida em que se 
desfazem as aparências enganadoras, todas as quimeras e miragens 
das velhas e novas teogonias, de onde a inspiração se rompia, 
libérrima, a se desafogar num majestoso simbolismo. Resta-lhe, para 
não desaparecer, uma missão difícil: descobrir, sobre as relações 
positivas cada vez mais numerosas, outras relações mais altas em que 
as verdades desvendadas pela análise objetiva se concentram, 
subjetivamente numa impressão dominante. (CUNHA in 
NASCIMENTO, 2011, p. 69. Grifos meus) 

 

 Segundo Cunha, a nova postura do artista sob a égide de uma determinada 

estética cientificista é a de propagador das conquistas “da inteligência e do 

sentimento”. Instrumentalizado pelos avanços modernos, o fazer artístico precisa 

“descortinar” verdades superiores difundidas nos aspectos positivos das relações 

humanas. Restabelece pela compreensão, da relação necessária entre o homem e a 

natureza, apagados os aspectos metafísicos e ideais de outrora. Em Os Brilhantes ao 

apontar para a dimensão natural da violência como atributo da patologia da qual 

sofrem determinados indivíduos, Teófilo parece direcionar sua estética para essa 

proposição que, anos depois, faria, em perspectiva próxima, Euclides da Cunha: a 

compreensão de constantes científicas a partir de aspectos positivos da vida.  

 No entanto, se observarmos atentamente as proposições científicas sobre a 

criminalidade que se avolumavam naquele momento histórico entre os círculos mais 

letrados da sociedade – especialmente – iremos perceber que a constituição do 

personagem de Teófilo não é simples símile das proposições cientificistas. Cito como 

exemplo, novamente, o clássico de Lombroso: 

 

Geral quanto à sensibilidade à dor física (e talvez efeito indireto desta), 
a sensibilidade afetiva é também geral nos criminosos. Não é que 
nestes os efeitos calam completamente, como imaginam os maus 
romancistas, mas os que mais intensamente batem no coração dos 
seres humanos, ao invés, mais neles parecem mudos, especialmente 
após o desenvolvimento da puberdade. [...] 
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É realmente completa a indiferença diante das próprias vítimas e ante 
o sanguinário testemunho de seus delitos. É o caráter constante de 
todos os delinquentes habituais, que bastaria para distingui-lo do 
caráter do homem normal. Martinari visava sem pestanejar a fotografia 
da própria mulher, constatava a identidade dela, e tranquilamente lhe 
dava um golpe, como se depois lhe pedisse perdão, que não lhe seria 
concedido. (LOMBROSO, 2007, p. 53-54) 

 

Jesuíno Brilhante, personagem de Rodolfo Teófilo, não apresenta a 

insensibilidade afetiva característica do homem delinquente descrito por Lombroso. 

Diferencia-se, pois, do personagem Pedro Jurema: 

 

Mestiço e concupiscente, como um bode, não pôs peias em seu 
temperamento.  
Sem educação, com o espírito embrutecido por quinze anos de 
cárcere, deixava-se arrastar somente por instintos da besta. [...] 
Farto de cevar os seus maus instintos, derramando sangue pelo mais 
frívolo pretexto, vivendo do suor alheio, que esperdiçava sem 
consciência de tão monstruoso atentado, devorado de desejos, que 
lhe dariam à carne outros deleites, atentou contra a honra das 
mulheres, que lhe despertavam apetites sensuais. 
Pensava o caudilho que o marido, o pai lhe entregariam a mulher, a 
filha do mesmo modo que lhe davam os rebanhos, os celeiros, mas 
iludia-se. 
O povo, em quem supunha embotados todos os sentimentos, 
completamente bestificado, revoltou-se então contra Jurema. Dar-lhe 
a fortuna e a vida, e por cúmulo da perversidade, querer ele até a 
honra das donzelas! Era demais! (TEÓFILO, 1905, p.24-25) 

 

Tomando a liderança do movimento que contestava a mudança do sistema de 

pesos e medidas do tradicional para o sistema decimal, Pedro Jurema utiliza o grupo 

rebelde e direciona essa ação no sentido que melhor satisfaz seus intentos pessoais. 

É bastante pertinente observar a homologia de processos sociais do caudilho com os 

senhores de terras que utilizam também o Estado em realizações personalíssimas. 

Com isso quero evidenciar que Pedro Jurema não transgrediu o sistema, mas o 

adaptou à própria posição econômica-social. Tanto é assim que quando toma, pela 

força, os bens materiais dos sertanejos, há uma compreensão tácita de que sua ação 

pertence a um sistema de valores vigentes. Qual seja: de que a disputa material é da 

natureza daqueles homens e, não se encerrando assim, caberia, posteriormente, uma 

vindita à altura. 

 No entanto, quando a pulsão de Pedro Jurema é dirigida à lascívia, o ataque à 

honra das mulheres que lhe “despertavam apetites sensuais”, o caudilho transpõe os 
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limites éticos daquela sociedade. O narrador, em discurso indireto livre, aponta que 

“querer até a honra das donzelas” era por demasiado. Só nesse momento Pedro 

Jurema marginaliza-se completamente aos olhos daquela sociedade e é perseguido 

implacavelmente. Não se tratava mais, portanto, de um ataque individual a 

propriedades e bens, mas uma afronta a valores coletivos maiores. Assim teve o 

bandido sua carreira de líder de movimento dos “Quebra kilos” encurtada. 

Ao contrário de Jurema, em uma das passagens do romance, é Jesuíno 

Brilhante quem defende a honra de uma mulher casada na ausência de seu marido. 

Ao tomar ciência da tentativa de estupro e da punição de morte impetrada por 

Brilhante ao ofensor, o marido escreve carta ao cangaceiro. Em um trecho da missiva 

lemos o seguinte: 

 

A Jesuíno Brilhante, saúde. 
A minha obrigação era correr até encontrar o salvador da honra de 
minha família e prostrado agradecer-lhe o maior beneficio que se pode 
fazer a um homem neste mundo.  (TEÓFILO, 1906, p.317. Grifos 
meus) 

 

A ação de Brilhante coaduna-se com o campo ético daquela comunidade e é 

caracterizada no romance como “o maior benefício que se pode fazer a um homem”. 

Há um escalonamento ético nessa sociedade no qual o valente – aqui é Jesuíno – ao 

fazer uso de sua força na proteção desses valores, encontra-se em elevação social. 

O escudo ético de Brilhante propriamente dito já se encontrava no fato de seu 

primo ter sido assassinado em sua companhia: 

 

– O diabo do cabra Francisco Calangro matou à falsa fé o Chico 
Botelho, mas eu jurei com o sangue do morto vingá-lo, disse Jesuíno 
com tanta fereza no semblante, que seu pai desviou a vista, evitando-
lhe a catadura. (TEÓFILO, 1906, p.61) 

 

A morte por emboscada, o juramento de vingança, a cruz desenhada com 

sangue na arma: elementos de uma simbologia identificável no sistema de vindita ora 

em estudo. A construção da personagem de Brilhante vai além das obrigações 

sertanejas da vindita: não obstante sua nevrose, o cangaceiro apresenta postura ética 

que o eleva na sociedade em que está inserido. É o que observamos no discurso do 

cangaceiro ao recrutar Cobra Verde e Pajehú para seu grupo: 
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– Ouçam o resto. O serviço é defenderem-se e defenderem-me em 
caso de perigo. Os que me acompanham não pegam no alheio e nem 
faltam com o respeito às famílias honestas. Estes dois crimes são os 
que eu mais abuso. Fujam de cometê-los porque para eles não há 
perdão. Em quanto não chegarem as provisões de boca, passaremos 
mal de barriga, mas, querendo Deus, muito breve todos viveremos 

fartos. Querem viver comigo? (TEÓFILO, 1906, p. 161) 
 

 O que gostaria de evidenciar é que, além de um escudo ético para a vingança, 

Jesuíno vai se revestindo durante a narrativa de uma espécie de bastião ético em um 

tempo de conflitos e abusos, especialmente daqueles em estado de maior 

necessidade. O narrador apresenta de maneira bem clara posição estabelecida 

socialmente em relação à figura de Jesuíno: 

 

Jesuíno havia conquistado pelo seu valor e crueza uma celebridade, 
que cada vez maior se tornava entre os seus conterrâneos. Todos 
temiam seu ódio e louvavam as ações generosas. Não era um 
assassino comum, um homem torpe, abusando da força e do terror 
que se havia incutido no ânimo de seus patrícios para cometer toda 
sorte de crimes, toda a casta de misérias. (Idem, p. 195. Grifos meus) 

 

 Uma simples análise sintática pode revelar bastante das representações e 

valores sociais impressos no romance. A construção das orações organizados a partir 

dos verbos “temiam” e “louvavam” estão coordenadas com a conjunção aditiva “e”. Os 

valores correntes dos verbos temer e louvar tendem a pressupor o uso da conjunção 

adversativa – como “mas”, por exemplo. No entanto, nessa perspectiva que estou 

apresentando, no sistema de valores vigente naquela sociedade e naquele momento 

há a possibilidade de haver complementaridade entre ambas as ideias. Nesse sentido, 

é possível vislumbrar que “a incorporação da violência como um modelo socialmente 

válido de conduta pode ser também captada através da maneira inequívoca com que 

é admitida pelo público.” (FRANCO, 1974, p. 49) 

 Jesuíno não apenas age dentro dos parâmetros estritos da ética quando 

responde aos ataques sofridos. Durante o romance, o personagem se torna uma 

espécie de cavaleiro da ética, em defesa de valores expurgados pela seca e pelas 

disputas políticas mesquinhas. Após atacar o comboio de socorro público contra a 

seca, Jesuíno envia uma carta ao presidente da província do Rio Grande do Norte. 

Nos trechos finais lemos: 
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Os vossos agentes nessas paragens são ladrões, ladrões 
desbragados. Quantas vezes os protetores de tais homens, me terão 
apresentado a vós como o maior dos celerados e pedindo, para 
sossego de todos, minha cabeça? Quantas vezes me terão acusado 
perante vós de assassino, ladrão e até de sedutor? Dizendo-vos isso, 
não quero implorar clemência, pois sou o rei deste deserto, senhor 
absoluto destas paragens. Não pretendo, muito menos, justificar meus 
atos; desprezo a justiça dos homens e não tenho a menor aspiração 
de felicidade. Para expirar os meus erros são bastantes as minhas 
tribulações nesses últimos tempos, o testemunho de cenas tão 
desoladoras que só se podem acreditar tendo-as debaixo dos olhos. 
[...] Cansado de vê-los sofrer, tive a feliz ideia de atacar os comboios, 
que mandais distribuir pelos sertões, mas que serviam apenas para 
engordar vossos agentes. Continuarei a minha tarefa e juro-vos por 
minha honra, que espero nunca me utilizar de um grão de vossos 
celeiros. (TEÓFILO, 1906, p. 252-253. Grifos meus) 

 

 Ao agir e falar em nome daqueles que não têm a sua coragem e o alcance de 

sua voz, Jesuíno Brilhante age como um sujeito eticamente ideal. Reveste-se, como 

um todo, da proteção dos valores sociais de sua coletividade. Não só o registro 

romanesco evidencia isso, como outros discursos também reverberam essa imagem 

de Jesuíno Brilhante propagada até hoje. Por todas as citações que poderia fazer 

nesse desfecho, concluo com o parágrafo final do prefácio que Raimundo Nonato 

escreveu para seu estudo sobre o “cangaceiro romântico”: 

 

Estas histórias que se perdem nos domínios da lenda, enfeitiçam os 
sertões com a presença do cavaleiro errante, do reparador das 
injustiças do vingador, e mais do que isso, criaram a mitologização do 
herói das multidões anônimas – JESUÍNO BRILHANTE – o cangaceiro 
romântico da Serra do cajueiro, o Robin Hood audaz das Terras do 
Patu. (NONATO, 1970, p.15) 

 

2.4 A VALENTIA E A ORDEM PÚBLICA 

 

 A carta de Jesuíno Brilhante ao presidente da província do Rio Grande do Norte 

nos oferece vislumbre da organização política local e da posição do afamado 

cangaceiro nessas disputas: “Dizendo-vos isso, não quero implorar clemência, pois 

sou o rei deste deserto, senhor absoluto destas paragens.” (TEÓFILO, 1905, p. 252). 

Não se fala aqui em poder paralelo do cangaceiro, já que são domínios distintos: a 

província ao presidente, o sertão a Jesuíno. A carta do cangaceiro é uma espécie de 

“ofício” de instâncias distintas e serve para acusar os agentes do governo de ladrões. 

A ação desses sujeitos só entra na esfera de interesse de Jesuíno porque suas más 
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práticas de desvio do socorro público estavam levando a população do sertão à 

miséria.  

 Se o Estado não é de todo ausente, o que observamos na construção da obra 

é a movimentação do embora insípido aparelho estatal no sentido de alcançar os 

interesses de alguns elementos das oligarquias locais. A comissão pública organizada 

para a perseguição dos Quebra-kilos foi instrumento de disputas privadas, das quais 

se incluem entre suas vítimas os parentes de Brilhante. Sobre essa comissão, o poder 

estatal e as disputas privadas, temos o seguinte trecho: 

 

A fedentina do suor misturava-se ao cheiro desagradável da exalação 
pulmonar e ao hálito fétido das bocas mal asseadas e espalhava-se 
até as imediações da cadeia.  
A comissão executiva visitava quase que diariamente o cárcere e 
voltava sempre satisfeita com o tratamento dispensado aos presos. 
Era mesmo que ela desejava que os tratassem. 
O vigário, aquém de preferência procuravam os parentes das vítimas, 
como irmão em Cristo, respondia às súplicas dos aflitos, com as 
palavras do mestre: “Quem com ferro fere, com ferro será ferido”. Isto 
queria dizer que ele feria a quem o havia ferido, perseguindo os 
descendentes daqueles que haviam perseguido os seus ascendentes.  
O padre, com os olhos a faiscarem de cólera, lembrava os suplícios 
infligidos a seu bisavô pelo trisavô do preso, no tempo ainda de El-Rei 
nosso Senhor de Portugal. (Idem, p.37-38) 

 

 Ao contrário do que se espera, as visitas quase diárias da comissão executiva 

não são para averiguar e fiscalizar boas condições do encarceramento, mas para 

garantir as instalações e situações desumanas às quais estavam submetidos os 

presos. O trecho é sarcástico em relação à posição do clero naquela sociedade 

sertaneja. Em seu romance de estreia, A fome [1890], Teófilo já havia apontado para 

as práticas em nada cristãs do clero sertanejo na figura do vigário que desdenha dos 

necessitados por ter o poder de fazer a distribuição dos socorros públicos (TEÓFILO, 

2011, p. 88-92). Agora, novamente em posse de atividade típica do Estado, outro 

membro da Igreja utiliza a posição política de vantagem para infringir mortificações e 

punições que guardam relação apenas com as disputas privadas entre famílias.  

Não apenas, ao utilizar um suposto versículo bíblico como justificativa para 

suas ações, o padre mobiliza, orientado por seu interesse pessoal, todo o aparato 

ideológico religioso em seu interesse familiar, político e secular. Diga-se, inclusive, 

que o suposto versículo citado sequer está na Bíblia, sendo, talvez, uma apropriação 

popular da passagem do evangelho de Mateus: “Então, disse-lhe Jesus: Põe a tua 
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espada no seu lugar, porque todos os que tomarem espada, morrerão à espada.” (26: 

52) O trecho, como se vê, não é um estímulo à vingança ou à violência. Ao contrário, 

é discurso pacifista. A corrupção do texto e de seus sentidos diz muito daquele que o 

profere. A análise feita por Maria Sylvia de Carvalho Franco para análise do caipira 

parece explicar confortavelmente essa postura nada evangélica do padre sertanejo: 

 

A incidência regular e a institucionalização das manifestações de 
violência correram simultâneas com a acentuação normativa dos 
conteúdos de ruptura e tensão. A constante necessidade de afirmar-
se e defender-se integralmente como pessoa, ou seja, a luta ingente 
na relação comunitária surge conjugada à constituição de um sistema 
de valores em que são altamente prezadas a bravura e a ousadia. 
Realmente, a ação violenta não é apenas legítima, ela é imperativa. 
De nenhum modo o preceito de oferecer a outra face encontra 
possibilidade de vigência no código que norteia a conduta do caipira. 
(FRANCO, 1974, p. 50-51) 

 

A imprecisão para estabelecer a origem da contenda de famílias (“lembrava os 

suplícios infligidos a seu bisavô pelo trisavô do preso, no tempo ainda de El-Rei nosso 

Senhor de Portugal.”) evidencia apenas o fato de que o estabelecimento de uma 

racionalidade no processo histórico e social de violência é dispensável. Sobrepõem-

se sobre isso a ousadia, a coragem e, na situação representada em análise, as 

possibilidades políticas e materiais de infringir sofrimento à parte contrária. 

 É pertinente observar que o padre que vemos no trecho citado aplicando 

as mais anticristãs punições em seus adversários é também aquele que primeiro 

insuflou publicamente a população contra a adoção do sistema decimal de medidas: 

“O vigário, fiel à sua promessa, condenou do púlpito o systema métrico decimal, mais 

por ter um y, do que pelo conhecimento que tinha dele.” (TEÓFILO, 1905, p. 18). O 

primeiro porta-voz da rebelião seria o seu grande carrasco? Seria uma grande 

incoerência se não observássemos a ausência de contiguidade entre esses dois 

elementos. A ruptura política entre a capital e o sertão cria um abismo entre essas 

práticas. Sujeitos, práticas e ordenamentos obedecem nessa realidade uma ordem 

muito particular. Essa estrutura pode ser percebida na profecia repetida por uma velha 

beata: 

 

Dizia ela que Frei Vidal, por sua santíssima boca, havia anunciado que 
os malfazejos derribariam o trono em um ano de nove, e que o rei 
fugiria; mas que depois de cinco anos de guerra, fome e sangue, 
voltariam ao trono, que seria ocupado por um neto do rei deposto. 
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Todos tremiam com a profecia. Enxotar o rei! O rei cujo nome nem 
sabiam, mas que veneravam como um ente divino!... Tinham crescido 
ouvindo falar no rei como em um Deus; em seus contos, romances, 
poesias, essa entidade se apresentava simbolizando a força, o poder. 
(TEÓFILO, 1905, p. 10. Grifos no original) 

 

A referência é a frei Vitale de Frascarolo, religioso italiano conhecido no sertão 

como frei Vital da Penha e que ficou famoso na virada para o século XIX por sua 

caridade e profecias (TEÓFILO, 2011, p. 174). Esse citado rei desconhecido para as 

beatas sertanejas incorpora os mais elevados valores sociais para aquela 

comunidade: “a força, o poder”. Há um abismo entre o soberano e aqueles súditos: 

espaço instransponível em que não apenas seu nome não penetra, mas sua palavra, 

sua ordem. Esse espaço não fica, no entanto, vazio. Nesse contexto, a valentia e o 

enfrentamento da ordem adversa são sempre instrumentos de sobrevivência e, até, 

de subversão: vale lembrar que em sua carta ao presidente da província Jesuíno 

Brilhante se autodesigna: “o rei deste deserto, senhor absoluto destas paragens.” 

(Idem, p.252). Linguisticamente o cangaceiro registra a inovação da ordem pública a 

partir da afirmação pessoal por meio da valentia e violência.  

 

2.5 DESERTAS CATEDRAIS: ROMANCES SEM LEITORES FAZEM LITERATURA? 

 

 Rodolfo Teófilo foi, como ele mesmo afirmava, em tudo cearense. Diria eu algo 

mais: devoto à sua terra. Essa devoção pode ser percebida na maneira com que o 

autor lutou contra doenças que assolavam a sua população, em especial a varíola; 

denunciou os males da seca e da fome; fez da sua literatura libelo contra a má política 

local; desenvolveu atividades político-intelectuais, como a Padaria Espiritual. Devoto 

na busca por fazer contribuições significativas àquele lugar em diversos aspectos 

sociais. Razões essas pelas quais penso que, ao refletirmos sobre a posição de 

Teófilo em face a uma ideia de “Literatura nacional”, precisamos ter em mente seu 

lugar de enunciação não só como condicionante material imediata, mas também como 

elemento que marca – e poderia dizer também limita – sua circulação e sua recepção. 

Em 1915 foi lançado um opúsculo com o ensaio do poeta simbolista Nestor 

Victor em que o autor analisa “Três romancistas do Norte” (VICTOR, 1915): o que me 

importa pensar é a permanência dessa condição marginal (“do Norte”) na reflexão e 

na circulação de determinado autor não alcançando em nenhum momento o prestígio 

que outros sujeitos da mesma região receberam (autores correntes na reflexão sobre 
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Literatura “brasileira”: os também cearenses José de Alencar, Franklin Távora, e 

Adolfo Caminha, por exemplo). Essa tensão entre o regional e o nacional é perceptível 

no caminho inverso da dedução, já que os autores citados não são associados a uma 

suposta ou propensa estética circunscrita “ao Norte”, mas à Literatura “brasileira”, 

embora tenham algumas obras cuja ação tem o sertão como pano de fundo. Esse 

parece ser o ponto de fricção pertinente para a reflexão: alguns sertões compõem a 

Literatura “brasileira”, outros são característicos “do Norte”. 

É preciso ter em vista que o estabelecimento de uma história ou uma cronologia 

de fatos relevantes para uma Literatura é sempre uma seleção de fatos que vão 

permitir que se conte de modo encadeado e ordenado o momento atual como um 

resultado lógico. Essa seleção é, portanto, condicionada à noção dos sujeitos 

envolvidos sobre o que é a própria Literatura presente. O estudioso não olha para trás 

para entender o que é a história de uma Literatura. De modo diverso, olha para 

procurar justificar a própria visão histórica da Literatura. E toda visão subjetiva atual 

carrega em si os movimentos políticos, estéticos e sociais do passado. Está, portanto, 

condicionada a elementos que são supra subjetivos. É, em suma, elemento de 

identidade do historiador literário e da sociedade na qual se insere enquanto sujeito 

pensante de sua própria coletividade. Nesse sentido, é relevante refletir junto com 

Moacir dos Anjos, para quem: 

 

identidades culturais não são construções atemporais dotadas de um 
núcleo imutável de crenças e valores que singularizam, desde e para 
sempre, um lugar entre outros quaisquer. São, antes, resultado de 
processos de expressão humana (discursiva e performativa) por meio 
dos quais são estabelecidas e continuamente reelaboradas distinções 
entre grupos diversos cujos percursos de vida se tocam. (ANJOS, 
2017, p. 45) 

 

É importante deixar claro que não estou advogando pela necessidade de 

reestabelecimento de uma nova historiografia literária que contemple a obra de 

Rodolfo Teófilo. Não é essa a função do analista, evidentemente. O que gostaria de 

evidenciar é que tanto a permanência quanto o esquecimento de nomes e obras estão 

ligados a questões estéticas, mas não apenas. E esse espaço que vai além do caráter 

estético é efetivamente meu lugar de reflexão nesse momento. Retomando o quadro 

construído no capítulo anterior para o mapeamento de citações de Franklin Távora, 

teremos a seguinte distribuição quando pesquisamos por Rodolfo Teófilo. 
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Tabela 2. Referências às obras de Rodolfo Teófilo em alguns manuais de história da Literatura 

Autor Obra Ref. 

BOSI, Alfredo História Concisa da Literatura Brasileira 5 

CANDIDO, Antônio Formação da Literatura Brasileira 0 

CASTELLO, Aderaldo A Literatura Brasileira, 2 vols 10 

MIGUEL-PEREIRA, Lúcia Prosa de ficção - de 1870 a 1920 4 

MOISES, Masaud História da Literatura Brasileira, 2 vols 10 

VERÍSSIMO, José História da Literatura Brasileira 0 

 

 É visível uma diminuição na frequência das análises, citações ou meras 

menções ao nome de Teófilo. O que não se deve necessariamente e apenas à má 

avaliação de sua obra, pois, se bem observado, os estudiosos apresentam restrições 

em qualidade semelhante tanto a Teófilo quanto a Távora.  

 Retomo o estudo de Lúcia Miguel-Pereira sobre a prosa de ficção entre 1870 e 

1920. Para a autora, Teófilo “encontrou no pedantismo o seu defeito dominante.” 

(MIGUEL-PEREIRA, 1973, p.135). Concluindo, ainda, que “a despeito de algumas 

qualidades, decorrentes dos assuntos do que do valor literário, seus livros são 

ilegíveis.” (Idem, p. 136). Quanto aos assuntos tratados por Teófilo e que Miguel-

Pereira vê como sua qualidade predominante, é relevante apontar que o autor – se 

não foi o primeiro – foi pioneiro na representação da situação dos homens que 

enfrentam a seca e os retirantes, a migração do sertanejo para trabalhar na extração 

amazonense de borracha, a organização de grupos cangaceiros e, até mesmo, na 

descrição detalhista e impregnada de cientificismo de um ato sexual com um cadáver 

na novela Violação (1898). 

São os desdobramentos pouco vistos desse ineditismo que ainda parecem 

demandar um pouco mais de atenção: basta pensar que no romance A fome [1890] 

há a narração da migração da família de um antes abastado fazendeiro de nome 

Manoel de Freitas com sua família, núcleo composto pelo marido, a mulher Josefa, a 

filha mais velha Carolina e os dois meninos mais novos cujos nomes não são 

informados ao leitor. Há inúmeras coincidências com Vidas secas (1938) de Graciliano 

Ramos, que tangem desde a própria seca e migração até a composição da família (se 

considerarmos Baleia como um semelhante aos retirantes) e o fato de os dois meninos 

menores não serem nomeados. Não é possível esquecer que, como informou Adolfo 
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Caminha, o romance A fome foi recebido com “palmas estrondosas” a seu tempo 

(MIGUEL-PEREIRA, 1973, p.135). A recepção e a importância da obra Rodolfo Teófilo 

podem ser percebidas até na negação da influência de sua obra, segundo José Murilo 

de Carvalho, em seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, ao comentar 

a produção de Rachel de Queiroz: 

 

Parece-me que Rachel, sem dúvida, recriava literariamente a 
realidade. Ao escrever O quinze, buscou explicitamente afastar-se da 
crueza naturalista de Rodolfo Teófilo, autor de A fome, romance 
publicado em 1890, inspirado na seca de 1877-1880. Na obra de 
Rodolfo Teófilo, segundo ela péssimo romancista, havia cadáver 
demais, urubu demais. Queria mostrar uma seca mais clean, mais 
light. Uma seca light, talvez esteja aí uma chave para entender a ficção 
de Rachel. (CARVALHO, 2017)5 

 

 A análise de Alfredo Bosi se assemelha um pouco à de Lúcia Miguel-Pereira, 

embora guarde significativas diferenças. Para esse estudioso, a obra de Teófilo é 

constituída por “livros atulhados do jargão científico do tempo, mas que valem como 

retorno literário ao pesadelo da seca e da imigração.” (BOSI, 2006, p. 207). Essa 

característica está associada, conforme espero ter demonstrado anteriormente, à 

realização de uma proposta estética de seu tempo, pela transposição do 

conhecimento científico às obras literárias. Teófilo se distingue de outros autores de 

seu tempo pela intensidade e forma dessa transposição, que ocorria de maneira 

quase direta em muitos momentos. No entanto, é importante ressaltar, não se trata de 

descuido estético do autor, mas de uma ação intencional e planejada: há um plano 

literário nessa escolha. Nesse sentido, a obra de Teófilo é um registro não só de uma 

proposição estética, mas de realizações extremas dessa proposição, de 

experimentações que buscavam diluir por completo as fronteiras formais entre o 

linguajar artístico e aquele do cientista.  

 Não sendo pela forma que Teófilo vislumbraria seu espaço em nossa “história 

literária” nem pela a renovação de seus leitores, é de se perguntar se o pioneirismo 

no trato de alguns temas não garantiria tal registro. No plano do conteúdo, se não foi 

o primeiro a representar esteticamente temas “espinhosos” para a sociedade, foi um 

dos iniciadores e, certamente, daqueles mais vorazes nas críticas sociais: a hipocrisia 

                                                           
5 CARVALHO, José Murilo. Discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, proferido em 10 de setembro de 
2004. Disponível em <http://www.academia.org.br/academicos/jose-murilo-de-carvalho/discurso-de-posse>. 
Acesso em: 25 dez. 2017. 
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do clero envolvido em disputas políticas locais, violência no campo por questões de 

família, uso da máquina pública como instrumento para as vinganças privadas no 

sertão, uso de recursos públicos para o socorro dos retirantes para interesses 

particulares, o tratamento desumano prestado aos retirantes em Fortaleza, a falsa 

promessa de enriquecimento com a exploração da borracha e a situação degradante 

dos “paroaras”, organização e funcionamento de um grupo de cangaceiros, e, até 

mesmo, a narração de uma violação sexual de uma mulher morta por prisioneiros 

responsáveis pelo sepultamento de vítimas da epidemia cólera-morbo, tema de uma 

de suas obras. Três de suas obras constituem o que seja provavelmente o primeiro 

“ciclo da seca”: A fome [1890], Os Brilhantes [1895], O paroara [1899]. 

 Se compararmos o autor a F1ranklin Távora perceberemos que o espaço de 

circulação das obras talvez possa ter influenciado bastante a diferença entre a 

perpetuação de seus textos. Enquanto Teófilo tornou-se um “lembrado e esquecido” 

autor da literatura cearense (COLARES, 1975), Távora se imortalizou patrono da 

cadeira 14 da Academia Brasileira de Letras. A circulação da obra de Teófilo 

restringiu-se bastante ao Ceará e demais estados do chamado “Norte”. Por outro lado, 

Távora “estreou pela segunda vez” ao publicar na capital do país seu O Cabeleira, 

conforme já apontei no capítulo anterior. Se o reconhecimento posterior do escritor 

não tinha – na virada do século XIX para XX – em tudo relação com o local de 

produção e circulação de sua obra, podemos ao menos afirmar que a corte como local 

de prestígio pode ter influenciado o reconhecimento de muitos autores, como é o caso 

de Távora, que assina a carta-prefácio do romance O Cabeleira na orla de Botafogo. 

E é o caso de outros escritores relacionados com o “Norte”: não é possível esquecer 

que o cortiço do maranhense Aluísio de Azevedo se localizava no Rio de Janeiro, ou 

que as notícias de Euclides da Cunha que descrevem os embates ferozes nos sertões 

nordestinos foram publicadas em jornal da capital, ou, ainda, que obras como O 

gaúcho e O sertanejo do cearense José de Alencar foram recebidas pelo público com 

entusiasmo pelo “exotismo” das paisagens e das pessoas. 

Outrossim, ainda na comparação entre Távora e Teófilo, a orientação temporal 

das narrativas desses escritores é elemento indispensável para percebermos o 

abismo que há entre ambos. A narração de O Cabeleira envolve ações ocorridas muito 

antes do tempo de produção da obra: século XVIII. No entanto, o autor tem acurado 

cuidado na descrição laudatória dos sujeitos “elevados” de outrora, cujos 

descendentes mantêm relações de poder no tempo da escritura. Em Os Brilhantes, 
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ao contrário, os fatos narrados se passaram há aproximadamente duas décadas do 

momento de escrita do autor. Teófilo faz críticas contundentes à organização 

econômica e social de seu tempo, apontando para as práticas de corrupção bastante 

generalizadas naquele meio e o agir degradante e desumano dos grupos de poder. 

Para concluir o raciocínio, é preciso dizer que Rodolfo Teófilo é um autor mal 

registrado na historiografia literária. Atualmente sua obra tem poucos leitores e 

reduzido impacto na crítica especializada. Indo além da perspectiva estética, o que 

evidencia o estudo comparado da obra de Teófilo é que os parâmetros extraliterários 

para o esquecimento ou reconhecimento artístico de autores e textos são de difícil 

compreensão. No entanto, e é esse o ponto central da reflexão que faço: as 

dimensões econômica, política, geográfica e social que circunscrevem a recepção e 

a perpetuação historiográfica das obras a partir dos estudos literários talvez 

contribuam pouco para a compreensão das obras em si e muito mais para nos 

percebermos como os sujeitos que as leem; e sobre os processos estéticos e éticos 

envolvidos nos processos coletivos-sociais e individuais-intelectuais – tanto do público 

comum quanto daquele especializado – relativos às construções da ideia e da 

identificação de uma Literatura nacional. Afinal, trata-se de um processo discursivo 

envolvendo a seleção de inúmeros elementos (obras e autores) e variantes (condições 

sócio-discursivas) que se faz em um olhar retrospectivo, mas com os pés no presente 

(em suas possibilidades e limitações de horizonte) para se justificar exatamente esse 

ponto de vista (que é individual enquanto realização, mas sendo concomitantemente 

resultado de uma perspectiva histórica coletiva). 
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3 FOLHETOS DE LEANDRO GOMES DE BARROS  

 

Nós temos cinco governos 
O primeiro, o federal 
O segundo o do estado 
O terceiro, o municipal 
O quarto é a palmatória 
O quinto o velho punhal 
 
Leandro Gomes de Barros  
(apud  TERRA, 1981, p. 9) 

 

Leandro Gomes de Barros (1865 – 1918) é paraibano nascido na fazenda 

Melancia, localizada no município de Pombal. Sua obra é fundamental para a cultura 

popular do nordeste brasileiro e foi conhecido em seu tempo como “o primeiro sem 

segundo” (MAYA, 2016).  

Os materiais biobibliográficos e os relatos pessoais colhidos nas obras 

disponíveis (BATISTA, 1982; CASCUDO, 1994; DAUS, 1982; MARQUES, 2014; 

TERRA, 1981; VIANNA, 2012) apontam para o fato de o cordelista ter tido formação 

inicial sem muitos recursos. Perdera o pai durante a infância e teve sua instrução 

primária a cargo de um tio materno, Padre Vicente Xavier Farias (1822 – 1907), na 

Vila do Teixeira, também cidade paraibana. Em Teixeira passou parte da infância e a 

adolescência até os quinze anos. Essa vila foi fundamental em sua formação. A 

localidade é até hoje festejada como berço de vários cantadores e poetas de bancada 

ilustres. Nesse contexto, Leandro Gomes de Barros teve suas primeiras lições na mais 

florescente região literária do sertão. Informam Átila Augusto de Almeida e José Alves 

Sobrinho que  

 

Durante o tempo em que residiu na Paraíba (até 1880 em Teixeira) 
imperavam no sertão e na zona brejeira desse estado cantadores e 
glosadores do porte de Mufumbão, Romano Caluête (ou Mãe d’Água), 
Bernardo Nogueira, os irmãos Ugolino e Nicandro – filhos do não 
menor Agostinho Nunes da Costa – Ferino de Goes Jurema, Germano 
da Lagoa, Josué Romano (filho de Romano), Manoel Cabeceira, 
Manuel Caetano, Manoel da Luz, Ventania, Preto Limão, José 
Marques da Roseira, Pirauá e outros menores. Teixeira era o centro 
sertanejo da poesia e foi lá que Leandro viveu até os quinze anos 
(ALMEIDA; ALVES SOBRINHO, 1978, p. 78). 
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O valor e a pulsão literária desse município para a formação cultural do 

sertanejo foram registrados pelo próprio Leandro Gomes de Barros em sua peleja 

intitulada Romano e Ignácio da Catingueira: 

 

R[omano] – Ignácio, eu sei que és duro, 
  Mas és lá na Catingueira 
  Para Mãe d’Água onde moro 
  Não descambas a ladeira, 
  Pode o Diabo ir ao céu, 
  Mas tu não vais ao Teixeira (BARROS, 1910, p. 12). 

 

As imagens que compõem o verso da peleja são bastante claras. A figura do 

Diabo – em toda sua carga de sentidos em uma região com vínculos estreitos com o 

medievo ibérico – pode chegar ao céu, mas Ignácio da Catingueira, sendo provocado 

por seu adversário ficcional, Romano Mãe d’Água, não poderia ir ao Teixeira. Ou seja, 

a elevação da Vila do Teixeira como reduto dos grandes poetas e cantadores traz 

nesses versos o peso cultural da comparação em paralelo: Ignácio-Diabo x Teixeira-

Céu. Afirma-se, pois, como lugar a ser alcançado somente por aqueles de qualidades 

e valores superiores.  

 A saída do poeta da Vila do Teixeira é justificada por Arievaldo Vianna, também 

poeta e estudioso de Leandro Gomes de Barros, como tendo sido motivada por 

desentendimentos com seu tutor e tio Padre Vicente Xavier Farias: 

 

Leandro abandonou a companhia de seu tutor devido aos maus-tratos 
que ele lhe infligia e algumas desavenças por causa da herança 
deixada por seu pai (o padre era o tutor da herança de sua família, e 
andou transferindo alguns bens para outras pessoas, deixando 
Leandro e seus irmãos na miséria). A própria índole de Leandro, 
irreverente e sedenta de liberdade, pode ter contribuído para que as 
coisas chegassem a esse ponto (VIANNA, 2014, p. 39). 

  

É tese ainda de Arievaldo Vianna aquela segundo a qual Cancão de Fogo, 

personagem dos mais importantes e característicos de Leandro Gomes de Barros, é  

 uma espécie de seu duplo, expressão literária do caráter subjetivo de seu autor. Essa 

personagem é, segundo Leandro, um “quengo fino”: anti-herói irreverente e de 

raciocínio lógico que vive de pequenos expedientes da esperteza. A figura do pícaro 

nacionalizada é expressiva na cultura popular brasileira. É também registrada na 

Literatura de prestígio social por Mário de Andrade e Ariano Suassuna: Macunaíma e 

a dupla “Chicó-João Grilo”, respectivamente. A ideia de Arievaldo Viana parece, em 
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muitos aspectos, bastante possível. Por essa razão, cito como ilustração desse 

momento biográfico de Leandro Gomes de Barros, o trecho do folheto A vida de 

Cancão de Fogo e seu testamento: 

 

O pai de Cancão de Fogo 
Foi um homem preparado 
De muitos bons sentimentos 
E muito bem arranjado 
Mas a sorte nesse mundo  
Dá e tira, como um dado 
 
Por isso Cancão um dia 
Estava em discussão 
Disse a 1 irmão da mãe dele: 
Homem algum tem distinção 
A vantagem do fiel 
É a mesma do ladrão. 
(BARROS, 1970, p.8-9)  

 

 O destronamento da figura do “fiel” pode ser vista em referência à condição 

desse “1 irmão da mãe dele”: o biográfico Padre Vicente. O valor do religioso não seria 

diferente daquele do ladrão, já que supostamente subtraíra da família a herança 

deixada pelo pai, literariamente descrito como “um homem preparado”. Embora essa 

análise seja apenas uma hipótese “biobibliográfica”, é bastante elucidativa da visão 

de mundo de Leandro Gomes de Barros, objetivada em versos de sua obra.  

 De saída da Vila do Teixeira, fixa residência pela primeira vez em Pernambuco: 

Jaboatão, até 1906. E depois em Santo Antão. A partir de 1907, vai definitivamente 

para a capital pernambucana, onde mora de aluguel em diversos endereços. A ida a 

Recife é definitiva para a vida literária de Leandro, já que a cidade dispunha de maior 

quantidade de prelos que nas demais áreas daquela região, uma consequência da 

colonização holandesa. Durante o período colonial era proibida a impressão de livros 

no território, sendo a introdução desse material pela administração neerlandesa uma 

relevante inovação para o progresso da capital pernambucana. Leandro Gomes de 

Barros comercializa seus folhetos em sua própria residência – conforme registrado na 

quarta capa das edições analisadas a seguir – imprimindo-os em prelo próprio ou 

tipografias locais. Sobre a atividade comercial de Leandro Gomes de Barros, está 

registrado no Dicionário biobibliográfico de repentistas e poetas de bancada: 

 

Leandro glosava mas não era repentista; escrevia. E foi escrevendo e 
vendendo folhetos que sustentou a enorme família. No mercado de 
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São José em Recife jogava os folhetos sobre uma lona ou esteira e 
quando não esquecia o mundo no botequim ao lado faturava, apurava 
o sustento da família (ALMEIDA; ALVES SOBRINHO, 1978, p. 78). 

 

O trecho citado extraído do fundamental dicionário de Átila Augusto F. de 

Almeira e José Alves Sobrinho evidencia a importância da feira popular como locos 

de produção, circulação e consumo da poética popular da região. Desse espaço de 

primazia das classes populares, marcadamente irreverente, Leandro Gomes de 

Barros retirou certamente matéria para muitas de suas obras. Em essência, a feira 

popular é espaço público aberto ao diálogo, à contraposição, ao debate, à projeção 

dos valores sociais correntes em um espaço livre de muitos dos preconceitos 

característicos dos espaços sociais de prestígio. Esses valores ideológicos populares 

dos quais a feira é prenhe são também objetivados na obra de Leandro, seja na sua 

irreverência, na iconoclastia anticlerical e antimilitarista ou no desmascaramento de 

hipocrisias sociais: 

 

O homem tendo dinheiro  
Mata até o próprio pai,  
A justiça fecha os olhos  
A polícia lá não vai,  
Passam-se cinco ou seis meses  
Vai indo o processo cai. 
 
Ainda que vá a júri  
Compra logo atenuante,  
Dá um unto aos jurados  
Se livra no mesmo instante,  
Tem o juiz a favor,  
Jurados e assim por diante  
(BARROS, 1909, p. 2) 

 
 

Em trecho autobiográfico de seu opúsculo O que é cordel, Franklin Maxado dá 

depoimento acerca da importância da feira popular para a cultura sertaneja e para sua 

própria formação de artista: 

 

Desde garoto, de classe-média, provindo de famílias da aristocracia 
rural, nascido e criado vizinho à saudosa grande feira livre de Feira de 
Santana (Bahia), tinha como distração maior ver e ouvir os cantadores, 
os folheteiros e poetas populares declamarem e venderem seus 
folhetos; os faquires engolindo fogo ou se desamarrando; os 
capoeiristas tocando e lutando; os mendigos tirando esmolas com 
suas macaquinhas ensinadas e vestidas como gente; os homens do 
realejo vendendo o bilhete da sorte no bico do periquito; as barracas 
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de muié-feróis; os trios de forrós; os vendedores de produtos da terra 
em pregões; o camelô apregoando as novidades industriais do Sul; o 
propagandista de remédios com suas malas da cobra ou do teiú; os 
valeiros e caramelos; os puxeiros com tabuleiros de doces e quebra-
queixos; a baiana do acarajé; as filhas de santos tiradoras de esmolas 
para seu orixá; os taboqueiros com triângulos sonoros; os amoladores 
de facas e tesouras com seus apitos; os doidos enfeitados soltos pelas 
ruas; os cegos pedindo esmolas cantando com acompanhamento de 
ganzá; os beatos ou os crentes pregando vociferando lições bíblicas; 
os aguadeiros e leiteiros buzinando fon-fon; os leiloeiros não oficiais 
nas barracas de jogos etc., etc. Artistas num circo a céu aberto. Dum 
teatro de palco maior. Verdadeiros artistas da sobrevivência 
(MAXADO, 2011, p.144-145). 

 

O depoimento de Franklin Maxado nos apresenta uma feira viva em cores e 

vozes. Local de diálogos e encontros: bêbados e trabalhadores, mendigos e 

aristocratas, filhas de santo e beatos, trios de forró e crentes pregadores etc. A feira 

livre nordestina é herdeira daquela praticada na região ibérica. Local representativo 

de uma sociedade múltipla em confluências e inclusão. Espaço do comércio e da 

mendicância, mas também de riso e do banquete variado dos quitutes com os sabores 

e as cores locais. Esse evento imprime, na formação de subjetividades, caracteres 

indeléveis e que são observados nos folhetos de maneira geral: valorização de 

histórias de origens e espaços distantes ou utópicos (como as do ciclo carolíngio e 

dos marcos), elevação das figuras heroicas e vencedoras de adversidades (como o 

ciclo do valente e dos anti-heróis populares), pulsão cômica, de riso e escárnio (como 

aquela dos ciclos homônimos) e, certamente, toda a dimensão carnavalizada da 

cultura popular de feira (como vista nas festas do boi e nos folhetos dos mais variados, 

apenas para exemplificar). 

Outro espaço, além da feira popular, frequentado por Leandro Gomes de 

Barros e que serviu não apenas de ponto comercial, mas também de matéria factual 

para sua representação literária foram as estações de trem e os vagões do Great 

Western of Brazil Railway Company Limited (conhecida e popularizada como 

“Greitueste”). Criada por ingleses, a companhia começa a agir comercialmente no 

Brasil no final do século XIX, implementando estradas de ferro e estações sertão a 

dentro.  

Assim como a feira popular, os vagões e as estações de trem são, por 

excelência, locais de confluências e encontros. Não só por sua natureza de meio de 

transporta, mas também por seu objetivo comercial: permitir acesso viário a regiões 

não providas de meios de locomoção entre si e entre as cidades centrais para a 
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economia local sertaneja.  No entanto, há uma contraface: essas sociedades 

alcançadas pelas novas linhas ferroviárias – permanecendo anteriormente longos 

anos à distância dos demais espaços humanos – constituíam, em verdade, ilhas 

consideravelmente distintas, em equilíbrios sociais, econômicos e políticos próprios, 

bastante tradicionais. Vista dessa forma, a integração viária é instrumento para 

evidenciar as mazelas, diferenças e oposições sociais entre os sujeitos de uma 

mesma localidade e das diversas localidades entre si. Por essa razão, creio que esse 

espaço frequentado por Leandro Gomes de Barros não pode ser inocentemente 

caracterizado como lugar de encontros, mas também de confrontos fáticos entre os 

elementos de uma sociedade sertaneja bastante arcaizada e aqueles outros da 

modernidade ascendente. Embora os folhetos sejam identificados muitas vezes a uma 

ideia arcaico-rural da sociedade brasileira, sua produção se orienta a partir do trabalho 

de Leandro Gomes de Barros em um contexto de “modificação quantitativa e 

qualitativa das classes populares com o surgimento de uma massa que não é definível 

a partir da estrutura social tradicional e que ‘desarticula as formas tradicionais de 

participação e representação’” (MARTÍN-BARBERO, 2015, p. 225). Se considerarmos 

que a Literatura de folheto é um fenômeno social que se consolida pari passu com a 

urbanização de algumas regiões do Norte do país (ferrovias, tipógrafos, firmas 

distribuidoras ao longo do país), perceberemos a marca de uma prática hibridizada. 

Esta tensão social e a reorganização dos saberes e fazeres decorrentes dela ficam 

em muitos momentos relegados a um segundo plano de análise. 

Esse conflito não escapou aos olhos do mestre da fazenda Melancia. Estando 

os trens do “greitueste” sofrendo com os “caronas”, que não pagavam passagem 

(chamados popularmente de morcegos), Leandro compôs o folheto satírico intitulado 

Os collectores da Great Western, em referência à solução encontrada pela companhia 

de contratar cobradores para transitar entre os vagões. O texto tem início com um tom 

noticioso: 

 

Alerta rapaziada 
Da margem da Great Western 
O inglês fez uma coisa; 
Acho que queira Deus preste! 
Botou coletor nos trens 
Matou morcego por peste 
 
Eu nunca vi esta estrada 
Como agora desta vez, 
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Outr’ora tinha um fiscal 
Agora tem dois ou três. 
Não viaja mais no mole, 
Nem mesmo a mãe do inglês.  
(BARROS apud MARQUES, 2014, 355) 

 

É visível o tom jocoso ao fazer alusão à “mãe do inglês”. Essa passagem tem 

objetivo de provocar riso no leitor/ouvinte. É marcada pelo humor desmoronador de 

Leandro Gomes de Barros, que, em muitas de suas obras, não respeita as 

convenções do “bom tom” socialmente vigentes.  

A máquina burguesa inglesa insere-se com rapidez no contexto dessa região 

ainda em muitos aspectos mantenedora de práticas e valores antigos. Ao lidar com a 

presença do “greitueste”, a moralidade do sertanejo não é aquela restrita do trato com 

seus pares e a hierarquia social da qual faz parte. Os “morcegos” são aqueles que 

burlam as normas da empresa, buscando passear sem pagar passagem. Há, então, 

uma perspectiva entre eu versus outro, ou: sociedade sertaneja versus elemento 

externo. Nos trechos que passo a citar vemos claramente o conflito entre inglês versus 

homem local: 

 

Leitor faça um juízo 
Com vivemos agora 
A própria linha de ferro 
Cada vez mais nos piora 
Um pobre que toma o trem 
Paga por dentro e por fora. 
 
Um frade foi viajar 
Porém queria ir no baile 
Disse consigo eu sou frade 
Fiscal comigo não bole 
Mas o coletor lhe disse  
Padre mestre se console. 
 
Puxe o bilhete ou o cobre 
A coisa hoje está feia 
Você manda no convento 
Mas não na empresa alheia 
Escolha das duas uma 
Pagar ou ir à cadeia. 
(BARROS apud MARQUES, 2014, 355) 

 

Há uma oposição das práticas tradicionais, expressas pelo valor social atribuído 

a si pelo frade e a prática do coletor: “você manda no convento, mas não na empresa 

alheia. ” O embate entre os dois sistemas de valores está presente não só nesta obra 
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de Leandro Gomes de Barros, é comum no corpo de sua produção, expressando-se 

de maneiras diversas, conforme se verá nas análises dos folhetos sobre Antônio 

Silvino. 

Há mais um terceiro espaço privilegiado de produção e venda dos folhetos de 

Leandro Gomes de Barros: suas residências. O poeta fez imprimir em suas obras 

propaganda do ponto de venda de seus folhetos em sua própria casa, onde teria tido, 

inclusive, maquinário para prensa dos textos em algum momento. É o que informa 

Francisco Alves Cláudio Marques: 

 

Os primeiros folhetos teriam sido impressos em tipografias de jornal, 
e só a partir de 1909 a 1913 começariam a funcionar tipografias de 
poetas populares. A cidade de Recife, reduto do poeta Leandro, 
contava com nove tipografias, dentre elas a Imprensa Industrial, Tip. 
Miranda, Tip. Moderna, Tip. Do Jornal do Recife, conforme 
informações contidas nas capas dos folhetos. Leandro foi editor 
proprietário de toda sua obra, tendo adquirido, inclusive, um prelo 
entre 1910 e 1911, que instalou em sua residência em Recife, à Rua 
do Alecrim, 38-E, o que nos leva a entender que os folhetos desse 
período foram impressos em sua própria residência (MARQUES, 
2014, p. 50. Grifos no original). 

 

É por essa característica na produção dos folhetos de Leandro Gomes de 

Barros que conseguimos estabelecer aproximadamente uma data de publicação de 

alguns de seus textos, já que não era praxe registrar a data da escrita e/ou publicação 

nos opúsculos. Ao pesquisarmos em arquivos - especialmente aqueles disponíveis na 

Fundação Casa de Rui Barbosa – muitos dos folhetos não apresentam data de 

publicação, mas informam como ponto de venda a residência do poeta. Sobre os 

endereços de Leandro, ponto de partida para tentarmos aproximadamente fixar uma 

data de escrita e/ou publicação das obras, os biobibliografistas Átila Almeida e José 

Alves Sobrinho escreveram que 

 

Leandro residiu em Jaboatão na rua da Colônia até 1906 e no Recife 
nos seguintes endereços: entre 1907 e 1908 no beco do Souza, nº3; 
na rua Imperial, 84, de 1909 a 1910; na rua do Alecrim 38-E de1910 a 
1912; na rua do Alecrim 34, de 1913 a 1914; na estação de Areias de 
1915 a 1916; na rua Motocolombó, 80, entre 1916 e 1917; na mesma 
rua nº 28, que em 1917 foi mudado para 190, nos anos de 1917 e 
1918, até março, quando faleceu (ALMEIDA, ALVES SOBRINHO, 
1978, p. 80). 
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Figura 1 – Capa do folheto As saias calções/ Um susto de minha sogra – assinado pela filha 
do poeta, Rachel Aleixo de Barros Lima, datado a caneta o ano de 1911 e contendo 
informação de venda em Recife – Rua do Alecrim 38 – E. 
Figura 2 – Primeira página do folheto As saias calções/ Um susto de minha sogra, contendo 
assinatura da filha do poeta, Rachel Aleixo de Barros Lima. 

 

A datação feita a caneta na capa do folheto (figura 1) coincide com a hipótese 

de correlação entre endereço (Rua Alecrim nº 38-E) e a época aproximada da 

publicação da obra (1910-1912). Tanto a capa (figura 1) quanto a primeira página 

(figura 2) desta edição, localizada no acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa, 

apresentam assinatura visível de Rachel Aleixo de Barros Lima, filha de Leandro 

Gomes de Barros, que se casou em 1917 com o escritor e editor Pedro Batista. 

Algumas edições disponíveis no acervo da FCRB encontram-se assinadas por Rachel 

Aleixo ou por Venustiniana Eulália de Sousa, esposa de Leandro. A explicação 

provável para as assinaturas é de que as edições tenham pertencido aos familiares 

do autor, chegado à Fundação por meio de estudiosos do tema que lá tanto se 

empenharam na conservação e divulgação do gênero, como Sebastião Nunes Batista, 

Cavalcanti Proença, Orígenes Lessa, entre outros. O sítio eletrônico da Fundação 



114 
 

Casa de Rui Barbosa oferece algumas informações que podem contribuir para a 

composição de alguma trajetória desses exemplares identificados. Ao construir 

pequena biografia de Rachel Aleixo: 

 

Rachel se casou com Pedro Baptista, irmão do poeta e também 
conterrâneo de Leandro, Francisco Chagas Baptista. Pedro seria o 
editor da obra de Leandro logo após o falecimento deste em 1918 até 
1920 aproximadamente. Pedro Batista fica viúvo e não permitiu que a 
filha, Djenane, fosse viver em companhia da avó materna, dona 
Venustiniana. Por causa desse desentendimento familiar, a viúva de 
Leandro concede a João Martins de Ataíde o direito de reprodução dos 
folhetos do marido em transação realizada em cartório em 1921. 
Sebastião Nunes Batista é citado como fonte dessas informações por 
Bráulio do Nascimento (FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA, 
2016).6 

 

O importante pesquisador Sebastião Nunes Batista – autor de obras de 

referência sobre a cultura popular e a Literatura de cordel – é filho de Francisco 

Chagas Batista e sobrinho de Pedro Batista. Sendo esse um possível caminho para 

que chegassem ao acervo da FCRB obras pertencentes à família de Leandro Gomes 

de Barros. 

                                                           
6 FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA, disponível: 

<http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/biografia1.htm>, acessado em 08 jun. 2016 
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Figura 4 – Capa do folheto Antônio Silvino o rei dos cangaceiros, contendo informação de 
venda em Recife – Rua do Alecrim 38 – E. 
Figura 5- Aviso contido na última página do folheto Antônio Silvino o rei dos cangaceiros, 
contendo informações sobre a Typ. Perseverança, localizada na residência do poeta.  

 

Conforme se verifica na capa do folheto Antônio Silvino o rei dos cangaceiros 

(figura 4) e na última página da referida publicação (figura 5), trata-se de obra 

publicada enquanto o poeta residia na rua do Alecrim 38-E. Conclui-se, portanto, que 

a mesma tenha sido impressa entre 1910 e 1912. Embora haja a possibilidade de 

haver mais de uma reimpressão ou edição dos cordéis, é bastante improvável que a 

prática tenha sido recorrente, a se considerar a quantidade de títulos diferentes 

publicados de 1889 a 1918, respectivamente ano da primeira obra feita e falecimento 

de Leandro. Tendo em vista o interesse popular pela “novidade” ou o fato de que os 

folhetos representaram por muito tempo uma espécie de visão popular dos fatos 

contemporâneos, o mais provável é que na maior parte dos casos não difira muito 

entre a época de publicação – depreendida do endereço impresso nos folhetos – e a 

composição dos mesmos. No entanto, essa proposição precisa ser sempre vista com 

ressalvas, já que há casos em que se inserem marcas indicando mais de uma edição 
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de determinadas obras, especialmente durante o período em que Francisco das 

Chagas Batista editou as obras de Leandro. 

A última página do folheto sobre Antônio Silvino reproduzida anteriormente, faz 

alusão à Typografia Perseverança, localizada em mesmo endereço em que a 

residência do autor. Foi o período em que Leandro procurou estampar sua obra em 

sua própria residência. O poeta não foi apenas grande na composição do gênero: a 

aquisição do tipógrafo doméstico é expressão de sua competência mercantil, já que 

conseguira recursos para adquirir a máquina.  

É recorrente entre alguns estudiosos problematizar a paternidade do gênero 

Literatura de folhetos brasileira buscando precisar o autor que primeiro teria publicado 

obra nas dimensões de conteúdo, de forma e de suporte do gênero. No entanto, 

entendo que a paternidade do gênero deve ser atribuída a Leandro. Concebo essa 

noção de paternidade de um gênero como a formação de práticas de escrita, edição, 

divulgação, venda, formação de público, criação da imagem social do autor e dos 

leitores, entre outros aspectos constitutivos da ideia de um gênero literário, conceito 

que remete não apenas à composição, mas às perspectivas e às práticas sociais que 

envolvem os textos: 

 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 
escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 
daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as 
condições específicas e as finalidades de cada referido campo não só 
por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela 
seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, 
mas, acima de tudo, por sua construção composicional. Todos esses 
três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção 
composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado 
e são igualmente determinados pela especificidade de um 
determinado campo de comunicação. Evidentemente, cada enunciado 
particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora 
seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 
denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN, 2003, p. 262). 

 

 Nessa perspectiva, Leandro Gomes de Barros foi pioneiro: é indubitavelmente 

aquele que primeiro viveu apenas da escrita, publicação e venda de seus folhetos. 

Embora não tenha sido o mestre nascido na fazenda Melancia o primeiro a publicar 

um folheto com as características composicionais e de suporte do gênero, a imagem 

comum do poeta de bancada comercializando vivamente sua obra em feiras e 

espaços públicos, com estratégias diversas para atrair consumidores remonta às 
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atividades comerciais de Leandro. São também registros do poeta no imaginário 

popular seus personagens como Cancão de Fogo, a sogra encrenqueira, o cavalo que 

defecava dinheiro etc. Mesmo alguns personagens provenientes da cultura europeia 

– como é o caso de Oliveiros e Ferrabrás – são reintroduzidos e popularizados no 

sertão, através do discurso estético do autor, inserindo-os em contexto sócio-histórico 

diferente daquele de origem, reinaugurando-os, consequentemente, a partir das cores 

do nordeste brasileiro na virada de século XIX-XX.  

O também poeta João Martins de Ataíde irá, depois da morte de Leandro, 

conseguir agir também como editor e empresário. Ataíde tornou-se espécie de “mestre 

de oficina”, explorando comercialmente o trabalho manual e intelectual daqueles que 

trabalhavam para ele. Afirma Franklin Maxado: 

  

João Martins muito se orgulhava de ter aprendido a ler sozinho. Era 
filho de família humilde e começou a trabalhar na enxada. As 
experiências de vida, as viagens e tino comercial fizeram-no liderar o 
mercado de cordel, sendo sua oficina uma espécie de corporação 
medieval, onde trabalhavam os filhos e outros poetas como Delarme 
Monteiro da Silva, Manuel Raimundo de Barros, Alfredo Pessoa de 
Lima, José Bernardo da Silva, entre outros. Ele [João Martins de 
Ataíde] era o mestre e quem assinava as estórias. Era uma espécie 
de redator-chefe. Botava os poetas para glosar o tema, numa roda 
com cachaça, e ia anotando a produção repentística. Nelas, sempre 
apareciam outros poetas, como Zé Pacheco, Severino Milanez, Zé 
Camello etc. Ele os levava para almoçar, em sua casa. Mas só tomava 
um copo de cerveja preta. Assim tinha matérias e escrevia os fatos, 
numa época de poucos jornais. E esses poucos não iam ao interior. 
[...] 
Como empresário, João Martins teve a ideia de colocar fotos de 
artistas de cinema nas capas, para melhor apresentação. Aproveitava 
assim a onda do cinema. Muitas das capas, porém, tinham desenhos 
de sua filha, Maria d’Athayde (MAXADO, 2012, p. 107). 

 

Do ponto de vista comercial, Ataíde obteve mais sucesso que Leandro. E isso 

é, em si, uma prova do pioneirismo do poeta da fazenda Melancia: sua ação na 

formação do gênero é elemento de historicidade fundante para as práticas 

desenvolvidas futuramente por seus sucessores. A ação de Leandro como fundador 

da Literatura de folhetos não se insere – como ruptura ou continuidade – na prática 

de outro sujeito histórico definido. Ao contrário, Ataíde está inserido em uma 

perspectiva histórica iniciada pela produção de Leandro Gomes de Barros. O exemplo 

pode ser aplicado a outros poetas de bancada, guardadas as respectivas diferenças 
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e verificaremos a importância do fundamental trabalho de Leandro para a formação 

do gênero.  

 

 

Figura 5 – Capa do folheto Todas as lutas de Antônio Silvino. 
Figura 6 – Folha de rosto do folheto contendo a assinatura de Rachel Aleixo, filha do poeta, e 
data de novembro de 1912. 

 

Além da informação sobre a data de publicação da obra, esse exemplar 

pertencente ao acervo da FCRB nos permite observar a dinâmica de produção-

comercialização-leitura/audição do folheto. Há uma informação na capa (figura 5) 

dando a saber que há em acervo para venda uma versão da História da Donzela 

Theodora. Essa história é de tradição ibérica e provavelmente chega ao Brasil na 

bagagem dos portugueses. É o relato da pesquisa de Francisca Neuma Fechine 

Borges: 

 

Nos estágios de pesquisas mencionados, conhecemos trinta e três 
versões européias da estória de da Donzela Teodora (normalmente 
em prosa e, na grande maioria, com capas ilustradas com figuras 
representando o desafio entre ela e os sábios, na presença do rei). 
Dessas versões, cinco são espanholas (Toledo, 1498; Saragoça, 
1540; Salamanca, 1625; Valência, 1643 e Madrid, 1726). As restantes 
eram lusas (também em prosa), editadas no decorrer dos séculos 
XVIII, XIX e XX das quais destacamos as seguintes: Lisboa, 1712, 
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1735, 1741, 1745, 1758, 1783, 1827, 1852; Porto, 1790, 1839, 1855, 
1889, 1906; Lisboa, 1945 e 1956 e, ainda, versões portuguesas 
editadas no Brasil (São Paulo, 1916 e Rio de Janeiro, 1943). Não 
obstante a relativa atualidade da edição citada de 1956, em Lisboa, os 
“folhetos de cordel” portugueses, à semelhança dos “pliegos 
sueltos”espanhóis e dos “livrets de colportage, na França, são obras 
raras que só interessam a pesquisadores e colecionadores. Registre-
se, também, a versão lusa, excepcionalmente editada em quadras, 
Nova história da Donzela Teodora, inteiramente afastada do tema 
(BORGES, 2016, p. 4). 

 

 Em confronto com a capa do folheto (figura 5) e do resultado dos estudos de 

Francisca Neuma Borges, observamos algumas características do gênero. Em 

primeiro lugar, vemos a influência das histórias de origem ibéricas na sociedade 

nordestina durante a Primeira República, já que a propaganda evidentemente 

pressupõe um leitor interessado no relato ficcional. Em outra perspectiva, observamos 

que Leandro Gomes de Barros tinha consciência tanto de que a história era do 

conhecimento de seu público quanto do fato de que era uma narrativa de interesse 

dos consumidores de sua obra. Ao afirmar que sua história viria “completa e rimada” 

em oposição à possível experiência de mundo do consumidor de seus folhetos, é de 

se pressupor que as edições portuguesas presentes no país não eram 

necessariamente rimadas. O que constitui diferença fundamental da literatura de 

folhetos nacional: o folheto não é apenas o suporte para formas diversas, mas 

elemento de identificação do gênero com determinadas características – ao contrário 

do cordel luso, será sempre rimado, por exemplo. É nesse sentido que considero 

adequado afirmar que Leandro é o pai da Literatura de folhetos do país: há uma 

tradição do gênero baseada principalmente na produção do autor da fazenda 

Melancia. Ao leitor brasileiro atual, não faz sentido a advertência de que a História de 

Donzela Teodora é “rimada”, já que a tradição cultural em nosso país sobre essa 

personagem (a dama-escrava que consegue sobrepujar os homens com sua 

sabedoria) remonta à Literatura de folhetos. E esta, enquanto gênero nacional, é 

obrigatoriamente rimada.  
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Figura 7 – Capa do folheto Doutores de 60, ilustrado com clichê/figura do burro, remetendo 
ao jogo do bicho. Endereço de vendas na Rua do Alecrim 34. 
Figura 8 – Quarta capa do folheto Doutores de 60, com informação de pontos de venda em 
regiões do Nordeste e do Norte. Aviso de que em estoque (dito biblioteca) encontram-se 
sempre “vinte e tantos” títulos. 
 

O exemplar do folheto Doutores de 60 presente no acervo da FCRB e 

reproduzido acima surgiu ao público entre 1913 e 1914, segundo a tese da correlação 

endereço/ano de publicação. 

 Relevante, ainda, observar a rede de distribuição organizada por Leandro em 

áreas do Nordeste e do Norte. A chegada do cordel a regiões da extremidade oeste 

do país pode se dever às fronteiras extrativistas da borracha, importante economia 

nacional na Primeira República e que utilizava mão de obra sertaneja livre em 

abundância resultante da decadência dos gêneros primários locais no mercado 

externo e da concorrência internacional, além das secas periódicas.  

Ainda no detalhe da contracapa, o autor fez imprimir que em seu acervo para 

vendas havia “vinte e tantas qualidades de folhetos” de sua autoria. Ao consultar os 

folhetos do acervo digital da FCRB dos folhetos impressos que remetem como 

endereço de venda a rua do Alecrim (38, 38-E e 34), encontrei 32 títulos distintos. O 
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que permite deduzir que o acervo não contava sequer com os títulos escritos durante 

seu período de residências nessa rua do Recife.  

 

 
Figura 9 – Capa do folheto Os homens da mandioca/Debate de Josué Romano com Amaro 
coqueiro do Piauhy, indicando a impressão na Tip. da “Popular Editora”. 
Figura 10 – Aviso do local de residência de Leandro Gomes de Barros, cito à Estação de 
Areias. Publicação datada de julho de 1915. 
 

Confirmando a hipótese de correlação entre residência/edição de folhetos, 

vemos na quarta capa de Os homens da mandioca/Debate de Josué Romano com 

Amaro coqueiro do Piauhy (figura 10) que em 1915, Leandro residia em Areias, ou 

seja, correspondendo ao lapso temporal entre 1915 e 1916. A editora responsável 

também já não é mais a sua Typografia Perseverança, mas a Tipografia Popular 

Editora, localizada na “Parahyba”. Essa editora paraibana foi importante responsável 

pela publicação de Leandro após 1915. A empresa era nesse período de propriedade 

do também autor de folhetos Francisco da Chagas Batista. 

Outrossim, faz crer o trecho da mesma quarta capa (figura 10) que nessa nova 

fase editorial havia maior acervo à venda em posse de Leandro, já que se dispõe 

expressamente a remeter “pelo correio todos os folhetos de suas produções.” 
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Em seguida, o autor muda-se com a família para o número 80 da rua 

Motocolombó. No entanto não há obras preservadas e digitalizadas no acervo da 

FCRB datadas ou registradas de outra maneira como tendo sido produzidas nessa 

residência. 

 

  
Figura 12 – Capa do folheto Branca de Neve e o Soldado Guerreiro. 
Figura 13 – Quarta capa do folheto Branca de Neve e o Soldado Guerreiro, com informações 
sobre outras obas do autor à venda e afirmação expressa de ter mais de 500 títulos à 
disposição. Endereço do poeta à “rua do Motocolombó nº 28 em Afogados, arrabalde do 
Recife. ” 
  

 Segundo a proposta de correlação entre local de moradia e ano aproximado de 

publicação dos folhetos, é provável que essa obra tenha sido publicada entre 1916 e 

1917.  

 Em seu título, o folheto já demonstra a dinâmica de apropriação popular da 

tradição de origem europeia, ressignificando-a a partir das condições de enunciação 

próprias do lugar de produção. À história da Branca de Neve fez o poeta acrescentar 

a figura de um “soldado guerreiro”. É possível vislumbrar como a adjetivação deste 

personagem está correlacionada à relevância social atribuída à valentia e à coragem 

pelo sertanejo.  



123 
 

 A expansão do estoque de folhetos disponíveis para a venda também teve 

acréscimo considerável. Na quarta capa da obra Branca de Neve e o Soldado 

Guerreiro, Leandro fez inscrever que tem em sua residência mais “500 qualidades de 

folhetos de versos”. Não esclarece, no entanto, se são títulos de própria autoria ou de 

outros produtores. No entanto, podemos supor que nesse momento o autor também 

fazia a distribuição de outros poetas de bancada em seus pontos de venda. Francisco 

da Chagas Batista, editor de grande parte de sua obra nesse momento, era também 

poeta e editava outros escritores em sua Tipografia Popular Editora, na Parayhba.  

 A maior quantidade de títulos à venda por Leandro demonstra um dos aspectos 

de sua vida baseada na produção e comercialização dos folhetos e romances 

populares. Nesse momento, expressa na especialização em venda de títulos diversos.

  

  
Figura 14 – Capa do folheto História de João da Cruz, registrado ser a terceira edição do 
mesmo, e informando que a publicação está à venda na “casa do autor em Afogados à rua do 
Motocolombó nº190. 
Figura 15- Quarta capa do folheto História de João da Cruz, com informações sobre a edição 
da Popular Editora e data de publicação em novembro de 1917. 
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A capa e a última página do folheto História de João da Cruz trazem 

informações sobre a residência do autor e o ano da edição (1917). A correlação 

novamente abona a proposição sugerida e já adotada no acervo da FCRB 

residência/época de publicação. Leandro morou no número 190 da rua Motocolombó 

de 1917 até sua morte, no ano seguinte.  

Sobre o aviso que faz inscrever na última folha da obra, podemos depreender 

que Leandro sabia quais eram seus leitores e onde se encontravam. É bastante 

relevante observar que o autor – ao escrever “leitores do Brasil” – constitui algumas 

oposições pertinentes para a compreensão de determinadas visões de mundo. Em 

primeiro lugar, exclui seu lugar de fala da ideia de Brasil: aparentemente, há uma 

oposição subjacente que pode ser definida como: Pernambuco x Ceará, Maranhão, 

Pará e Amazonas. De outro lado, novamente como suposição, ao elencar os quatro 

estados nos quais o autor sabe que tem público leitor e tratar como “Brasil”, há uma 

valorização regional bastante importante no contexto sócio-histórico do país naquele 

momento. Tínhamos, durante a Primeira República, uma centralidade política na 

capital federal localizada no Rio de Janeiro. Do ponto de vista econômico, 

despontavam Minas Gerais e, especialmente, São Paulo, cujas riquezas provenientes 

da cultura agroexportadora do café permitiriam muito em breve a concentração da 

maior fatia de industrialização do país. Não obstante essas características sociais e 

econômicas concretas, ao limitar uma determinada projeção de Brasil aos estados do 

Nordeste e do Norte citados, o autor está a valorizar esses espaços. Ao contrário de 

Franklin Távora, que precisou produzir a partir da capital para que fosse finalmente 

reconhecido no circuito da intelectualidade “nacional”, Leandro fala a partir do 

Nordeste do Brasil e para seus leitores do Nordeste e no Norte. Mesmo que não seja 

intencional e que o autor não tivesse consciência das tensões dessa intrincada relação 

política e social, há uma valorização legitimamente popular do lugar de fala.  

É imperioso observar o melhor cuidado editorial nas publicações a partir do 

trabalho da Typografia Popular Editora. Essa preocupação é visível especialmente na 

inserção de data e local da publicação nos folhetos. No caso específico da edição de 

História de João da Cruz presente nos acervos da FCRB, há uma especificação de 

tratar-se da 3º edição. Considerando que no Brasil até hoje há uma enorme confusão 

entre edição e reimpressão, é possível concluir, no mínimo, que é a terceira vez que 

a obra é impressa. Esse fator reitera a necessidade de cuidado ao buscarmos 

especular a data de publicação dos folhetos de Leandro. É provável que as duas 
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edições anteriores não contivessem qualquer marca de distinção nesse sentido, já 

que provavelmente não estavam sob os cuidados editoriais de Francisco das Chagas 

Batista.  

Para finalizar essa pequena biografia de Leandro Gomes de Barros ilustrada e 

refletida a partir da análise de seus próprios folhetos, remeto à observação da 

denominação utilizada pelo autor que se encontra na quarta capa do folheto Branca 

de Neve e o Soldado Guerreiro (figura 11) e na quarta capa do folheto História de João 

da Cruz. O poeta utiliza o termo “folhetos” para as obras pequenas, de até 16 páginas, 

e romance para as maiores, de até 64 páginas. A denominação "cordel" não faz parte 

do vocabulário de Leandro. A introdução desse termo se deve à onda de estudos 

iniciada na década de 1960 em uma alusão à prática ocorrida em Portugal de vender 

sua Literatura de impressos baratos –  prosa, versos ou texto dramático – penduradas 

em cordas, daí cordel. É a análise de Ana Maria Oliveira Galvão, retomando Luis 

Câmara Cascudo: 

 

A denominação “literatura de cordel” foi atribuída aos folhetos 
brasileiros, pelos estudiosos, a partir de um tipo de literatura 
semelhante encontrado em Portugal. Câmara Cascudo [em sua obra 
Cinco livros do povo: introdução à novelística brasileira] situa na 
década de [19]60 a difusão dessa denominação no país para se referir 
aos “folhetos impressos” no território brasileiro, até então só utilizada 
[pelos estudiosos] no caso português. (GALVÃO, 2006, p.27) 

 

Por essa razão, Leandro Gomes de Barros nunca se viu como escritor ou poeta 

de cordéis. Tratava sua obra por livros, sendo os maiores romances e os menores 

folhetos. Embora problemática, a introdução do termo cordel nos estudos teóricos 

sedimentou-se, mas deve ser utilizada e compreendida dentro das ressalvas feitas. 

 

3.1 ANTÔNIO SILVINO NA OBRA DE LEANDRO GOMES DE BARROS 

 

Manuel Batista de Morais adotou o nome Antônio Silvino em homenagem a seu 

tio, também bandoleiro, Silvino Aires Cavalcanti de Albuquerque. Antônio Silvino 

nasceu em 1875 na pequena cidade de Afogados da Ingazeira, localizada às margens 

do rio Pajeú. Durante a juventude, era conhecido em seu círculo familiar e de amigos 

como Nezinho ou Batistinha. Seu tio Silvino Aires foi chefe de um grupo de cangaço, 

tendo início sua atividade a partir das disputas políticas entre ele e um aliado do 

General Dantas Barreto, então governador de Pernambuco. Com a prisão do tio, 
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Batistinha assumiu a liderança do grupo e mudou seu nome para Antônio Silvino. É a 

representação desse sujeito nos folhetos de Leandro Gomes de Barros que passo a 

estudar nesse capítulo. 

Em sua origem, entre as funções sociais do gênero Literatura de folhetos, 

estava seu uso como meio de comunicação popular. Diversos autores tomaram fatos 

acontecidos, noticiados e contemporâneos da própria existência como matéria para 

seus folhetos. Esse recurso foi bastante apreciado por largo público leitor, que, 

excluídos do acesso ao jornal, utilizavam os folhetos não só como meio de acesso ao 

prazer estético, mas também como noticiário e comentário crítico popular. Estudioso 

do Brasil, de sua cultura e de sua Literatura, Manuel Diegues Júnior registrou que:  

 

Em geral, os folhetos não têm data [de publicação], isto é, não fixam o 
dia de sua produção ou de seu lançamento. Contudo, como constitui 
um autêntico meio de comunicação, a difusão de um fato tal como faria 
um jornal, o dia (do mês ou do ano) é menos importante, pois o registro 
é quase automático. (DIEGUES JÚNIOR, 1973, p. 22) 

 

Enquanto meio de comunicação, a literatura de folhetos insere-se em um amplo 

campo da comunicação popular. Isso quer dizer que, pelo menos originalmente, sua 

produção, sua circulação e seu consumo se dão especialmente pelas camadas 

populares e tratam de seus interesses éticos, estéticos e sociais específicos. Sobre o 

assunto, Joseph Maria Luyten afirmou que “em outras palavras, folkcomunicação 

significa ‘comunicação através de sistemas folclóricos’. E por folclóricos entendemos, 

com Luís Câmara Cascudo, ‘cultura do popular, tornado normativo pela tradição’.” 

(LUYTEN, 1988, p. 8). Ou seja, a literatura de folhetos é um instrumento da 

comunicação popular na medida em que o indivíduo do povo o compreende como 

forma de saber possível e socialmente relevante de seu ponto de vista discursivo, 

compreendendo-o não só como válido e pertinente, mas também como oriundo de um 

sujeito cuja enunciação se assemelha à sua própria. Ao contrário do discurso oficial – 

normalmente imposto pelas condicionantes sociais e econômicas, dentro da 

pluralidade discursiva presente na sociedade daquela região específica na virada do 

século XIX para o XX – a Literatura de folhetos, juntamente com as outras formas de 

folkcomunicação, representa em grande parte a voz do sujeito desprivilegiado na 

arena de pontos de vista e afirmação de vozes.  

Percebida dessa maneira, os  folhetos do Nordeste representam uma 

objetivação de valores coletivos a partir da experiência escrita de um de seus 
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membros. Tem relação com ideias difusas de determinado grupamento humano, que 

são canalizadas e consolidadas como obra artística a partir da perspectiva subjetiva 

de um de seus muitos elementos. Em outros termos, o texto do cordel transpõe em 

objeto literário historicamente localizável valores estéticos, éticos, hermenêuticos etc. 

do grupo social dito popular, instrumentalizando a comunicação entre sujeitos desse 

mesmo grupo. Esses valores coletivos não são estáticos, ao contrário, estão em 

perene mudança e reconstrução. São muitas vezes contraditórios, não poucos 

momentos até inconsistentes, e por isso assemelham-se – em tudo – com aquilo que 

é humano. O artista popular faz um registro histórico privilegiado, já que se insere no 

fluxo histórico de maneira orgânica. A voz do artista popular é, dessa maneira, o 

registro da visão dos grupos socialmente desprivilegiados, que têm pouca 

expressividade discursiva para a construção historiográfica oficial futura. É justamente 

por essa razão que seu estudo é de extremada importância caso queiramos realmente 

compreender a pluralidade de visões e discursos, tensões e realizações, hegemonias 

e silenciamentos que compõem a formação do Brasil atual.  

O corpus da análise para o presente estudo são os folhetos disponíveis para 

consulta na Fundação Casa de Rui Barbosa. Justifico a escolha pela grande 

dificuldade de precisar a autoria das obras de Leandro Gomes de Barros, já que 

muitos, como João Martins Athayde, publicaram em nome próprio aquilo que foi 

escrito por Leandro. O material disponibilizado pela Fundação Casa de Rui Barbosa 

é fruto de cuidadoso estudo de restauração de autoria e atenção documental. São, 

por essa razão, certamente textos de Leandro Gomes de Barros. São dezoito obras 

ao total. Em três, no entanto, o cangaceiro não é elemento relevante, sendo seu nome 

citado circunstancialmente.  

Dentre as quinze obras do autor em que está representada a figura de Antônio 

Silvino, sete folhetos apresentam a voz do cangaceiro em primeira pessoa. 

Registrar a data da publicação dos folhetos não foi – muitas vezes – prática 

dos editores da literatura de folhetos. No entanto, podemos esboçar aproximadamente 

as datas em que as obras de Leandro Gomes de Barros vieram a público. Segundo 

os resultados dos estudos feitos pela equipe da Fundação Casa de Rui Barbosa, a 

publicação original dos sete folhetos citados distribuiu-se conforme tabela: 

 

Tabela 3. Folhetos de Leandro Gomes de Barros sobre Antônio Silvino narrados em primeira 
pessoa pelo próprio cangaceiro encontrados no acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa. 
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Publicação aproximada Títulos 

1907-1908 

1- As proezas de Antônio Silvino,  

2- Os cálculos de Antônio Silvino,  

(Esses dois títulos estão publicados no mesmo 

folheto-suporte) 

1910-1912 

3- Antônio Silvino - O rei dos cangaceiros,  

4- O nascimento de Antônio Silvino,  

5- Todas as lutas de Antônio Silvino,  

Data de publicação não 

identificável 

6- As lágrimas de Antônio Silvino por Tempestade, 

(1907-1908?) 

7- Como Antônio Silvino fez o diabo chocar.  

 

Embora não seja possível depreender a data de publicação de As lágrimas de 

Antônio Silvino por Tempestade a partir da observação do material gráfico disponível 

no acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa, podemos aproximá-lo de A morte de 

Tempestade (1907-1908; que não está na lista, pois Antônio Silvino não é o 

protagonista), já que a maior vendagem dos folhetos associava-se, muitas vezes, aos 

assuntos em voga e interesse popular em determinado momento, conforme já 

explicitei a partir da citação a Diegues Júnior. 

O que se depreende a partir dessa análise é que as obras em que a 

personagem Antônio Silvino se dirige diretamente ao povo a partir dos folhetos de 

Leandro Gomes de Barros foram publicadas em sua maioria entre 1907-1912.  

As demais obras nas quais o famoso cangaceiro é representado – e que são 

narradas em terceira pessoa ou pela voz de um narrador não cangaceiro – estão 

assim divididas: para dois folhetos não há condições de avaliar aproximadamente a 

data de publicação, outros seis foram publicados entre 1910-1918. A distribuição é 

feita segundo a seguinte tabela: 

 

Tabela 4. Folhetos de Leandro Gomes de Barros sobre Antônio Silvino, nos quais o 
cangaceiro não é o narrador, encontrados no acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa. 
 

Publicação aproximada Títulos 

1910-1912 1- A ira e a vida de Antônio Silvino 

1913- 1914 2- Luta do Diabo com Antônio Silvino 
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1914? 3- Antônio Silvino no júri – Debate de seu 

advogado 

4- Antônio Silvino se despedindo do campo 

5- As exclamações de Antônio Silvino 

(Esses dois títulos estão publicados no mesmo 

folheto-suporte) 

1918 6- O sonho de Antônio Silvino na cadeia em que 

lhe apareceram as almas de todas as pessoas 

que ele matou 

Data de publicação não 

identificável 

7- A confissão de Antônio Silvino 

8- A visão de Antônio Silvino 

 

A datação aproximada dos folhetos da tabela 4 foi feita baseando-se no local 

de residência do poeta em apenas dois cordéis, a saber: A ira e a vida de Antônio 

Silvino (1910-1912) e Luta do Diabo com Antônio Silvino (1913-1914). Há obras 

marcadas na tabela como publicadas em 1914?, esse ano é suposição minha (e não 

da equipe da FCRB), já que os cordéis não têm marcas físicas que permitam precisar 

data. No entanto, o assunto dos folhetos é o processo de prisão, julgamento e 

encarceramento do cangaceiro Antônio Silvino, fato ocorrido no ano de 1914. 

Sabendo que um dos apelos de venda das obras junto a seu público era justamente 

o comentário crítico do tempo presente, creio que seja essa a data mais aproximada. 

Por último, o folheto intitulado O sonho de Antônio Silvino na cadeia em que lhe 

apareceram as almas de todas as pessoas que ele matou (1918) é encontrado no 

acervo da FCRB em edição póstuma, realizada pelo genro do autor, Pedro Baptista. 

Esse último folheto é também diferente de todos os demais, pois, embora comece 

com um narrador em primeira pessoa muito assemelhado àquele das poéticas orais – 

conforme já analisado por Paul Zumthor em seu livro Introdução à poesia oral (2010, 

p. 234-237) – logo dá lugar à voz de Antônio Silvino. Ou seja, é possível acomodá-lo 

em qualquer uma das classificações, sempre com as ressalvas devidas. Preferi fazê-

lo na segunda classificação, pois, do ponto de vista do efeito discursivo, são mais 

aproximados. Explico-me em seguida na parte apropriada deste capítulo.  

Considerando a linha temporal e os pontos cegos de observação, não é 

possível distinguir separação nítida entre esses dois aspectos da produção, já que 

são contemporâneos e/ou contíguos. Por outro lado, o que se pode afirmar a partir da 
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análise de conteúdo do material é que há uma diferença de postura nítida entre as 

duas “linhas” de produção. Nas publicações em que há a narração a partir do ponto 

de vista do cangaceiro, o que temos são narrativas contando as batalhas vencidas, 

grandes feitos, expressões da destreza física e esperteza. Ao contrário, nas edições 

em que há narração em terceira pessoa ou um narrador em primeira pessoa 

assemelhado àqueles das literaturas orais há grande incidência de obras cujos 

enredos envolvem lamentações, arrependimentos, derrotas etc. 

Em sua tese de doutoramento, o estudioso germânico Ronald Daus afirmou 

sobre a estratégia de seleção da voz narrativa: 

 

Os textos do ciclo dos cangaceiros diferenciam-se de todos os outros 
textos da poesia épica nordestina por uma particularidade formal: os 
escritos empregam muito frequentemente a 1ª pessoa do singular na 
narrativa dos acontecimentos. Originalmente isso tinha que ver sem 
dúvida com o medo de represália: se louvassem de forma pública o 
procedimento do cangaceiro, teriam de temer atos de vingança da 
polícia. Caso censurassem o cangaceiro, não passariam melhor: os 
amigos dele os perseguiriam tenazmente. Salvam-se desse dilema, 
redigindo seus textos de forma que não pudesse comprometê-los: o 
próprio protagonista conta sua história. Mas isso acarreta uma 
consequência psicológica: lendo ou ouvindo recitar estes versos, a 
pessoa se identifica com o herói, fala dele automaticamente de uma 
tal maneira como se se tratasse da própria pessoa. Por outro lado, 
aquele que ouve um outro ler liga à imagem do cangaceiro 
necessariamente a imagem daquele que está diante de seus olhos. O 
jogo de gestos e entonação na leitura em voz alta auxilia este processo 
de identificação. Nenhum outro ciclo da poesia popular nordestina 
exerce influência tão profunda sobre os leitores do sertão como o ciclo 
dos cangaceiros. Ele nos informa sobre a estrutura psicológica do 
comportamento do sertanejo e permite tirar conclusões sobre desejos 
e frustrações da esmagadora maioria da população do Nordeste 
brasileiro. (DAUS, 1982, p. 21) 

 

Ao construir a narração dando voz a Antônios Silvinos ou Lampiões, os 

autores de folheto criam um estratagema complexo de afastamento da sua própria 

autoria para a criação de uma imagem de outro enunciador, que é a projeção da voz 

do próprio cangaceiro. A distância entre os acontecimentos e a recepção do fato 

narrado é encurtada pela enunciação do agente daquelas ações em primeira pessoa. 

Essa construção de uma imagem do próprio Antônio Silvino – que viveu os 

acontecimentos e agora os enuncia – imprime máxima objetividade ao narrado, 

tornando-o verossímil ao leitor/ouvinte, que acompanha de perto cada passo da 

narrativa, cada esquiva, cada desventura e todos os seus resultados.  
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Na mesma medida em que aproxima seu leitor da narração a partir deste 

estratagema, Leandro Gomes de Barros – o autor primário da obra – também se 

afasta, já que em lugar de sua voz afirma-se a de Antônio Silvino. 

Leandro Gomes de Barros percebeu claramente essa distinção. A maior parte 

das histórias de sucesso e fastígio de Antônio Silvino foram construídas a partir dessa 

imagem de enunciador que dá ao cangaceiro voz dentro dos folhetos. Na outra linha, 

especialmente após a prisão do bandoleiro em 1914, estão em grande parte as obras 

que tratam de arrependimento e derrotas, alicerçadas no ponto de vista de um 

narrador não participante.  

Os dois estilos de Leandro Gomes de Barros evidenciam que o artista tinha 

profunda compreensão das tensões sociais e políticas de seu tempo. A distinção na 

construção do discurso literário sobre Antônio Silvino tem seu cerne nas condições 

materiais de enunciação, no seu momento histórico, nos enunciatários pressupostos 

e na previsão que o autor tinha da recepção de sua obra. Comerciante de tino, não é 

de se espantar que Leandro mude a estilística de sua obra com intuito de agradar ao 

público, polemizar, esquivar-se. Sobre o discurso e a obra de arte, Mikhail Bakhtin 

asseverou que: 

 

Na vida real do discurso, toda interpretação correta é ativa. Familiariza 
o interpretável com seu horizonte concreto-expressivo e está 
indissoluvelmente fundida com a resposta, com a objeção-aceitação 
motivada (ainda que implícita). Em certo sentido, o primado cabe 
exatamente à resposta como princípio ativo: cria terreno: cria o terreno 
para a interpretação, um apresto ativo e interessado para ela. A 
interpretação só amadurece na resposta. A interpretação e a resposta 
estão dialeticamente fundidas e se condicionam mutuamente: uma é 
impossível sem a outra (BAKHTIN, 2015, p.55). 

 

Leandro Gomes de Barros parece não deixar dúvidas da compreensão 

profunda da natureza dialógica do discurso: da necessária relação entre enunciador e 

enunciatário posta em um terreno de possibilidades e contingências reais. Não 

apenas: suas duas “vozes” narrativas sobre Antônio Silvino demonstram sua 

consciência das relações políticas e sociais de seu tempo e expressam-se em sua 

obra pela natureza variada de estilos, consubstanciadas nesse caso pelas escolhas 

dos narradores. Parte das complexas relações da heterodiscursividade social é 

objetivada na obra do autor de fazenda Melancia. Sobre o conceito de heterodiscurso, 
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Paulo Bezerra, tradutor de Mikhail Bakhtin no Brasil, nos informa em pequeno 

glossário presente em Teoria do romance I: a estilística:  

 

[...] Na terminologia bakhtiniana, heterodiscurso inclui: dialetos sociais, 
maneiras de grupos, jargões profissionais, as linguagens dos gêneros, 
das gerações e das faixas etárias, das tendências e dos partidos, as 
linguagens das autoridades, dos círculos e das modas passageiras, 
dos dias sociopolíticos e até das horas. Em suma, trata-se do 
heterodiscurso social que traduz a estratificação interna da língua e 
abrange a diversidade de todas as vozes socioculturais em sua 
dimensão histórico antropológica, fecunda a linguagem da prosa 
romanesca através da dissonância individual de cada autor em relação 
ao conjunto do processo literário. (BEZERRA, in BAKHTIN, 2015, p. 
247) 

 

Faço, aqui, o acréscimo: não só da prosa romanesca, mas também é fecunda 

a importância do heterodiscurso na Literatura de folhetos desde  seu berço. As 

tensões sociais, proposições políticas e ideológicas variadas sobre o cangaço estão 

tão intimamente relacionadas à produção de Leandro sobre Antônio Silvino que o 

autor transpõe formalmente nuances dessa disputa discursiva: marcada pelas formas 

variadas de narrar presentes em seus folhetos, expressando, cada uma delas, uma 

perspectiva de seu conteúdo em relação às posturas sociopolíticas sobre o cangaceiro 

e contingências sociais do momento da enunciação.  

A variedade na forma e no conteúdo expressam na Literatura de Leandro 

Gomes de Barros sobre Antônio Silvino os discursos sociais antagônicos e em disputa 

sobre esse sujeito e, mais do que do homem, sobre o fato social cangaço. Nesse 

sentido, posso afirmar que Leandro consegue construir relações de dissonância e 

consonância não apenas em relação ao “conjunto do processo literário”. Mas, sua 

própria obra, na totalidade apresentada nas tabelas anteriores, é ela própria 

dissonante e consonante, dependendo do referencial de que se observa. O autor traz 

a polifonia dos discursos sociais na construção da totalidade de sua obra. Isso é 

possível, especialmente, pelas características dessa expressão do folheto como 

folkcomunicação dos fatos do cotidiano: a) proximidade histórica com o fato 

representado, inclusão das variadas perspectivas sociais em disputa, percepção 

histórica no contato necessário com o tempo presente e em modificação, processo 

interpretativo sempre inacabado, b) necessidade de ampla circulação social e da 

identificação popular do seu próprio discurso com aquele da obra de arte.  
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Essa representação literária marcada pela polifonia social sobre o cangaço só 

será repetida algum tempo depois por José Lins do Rego em seu ciclo da cana. Em 

especial na obra Fogo morto [1943], em que aparecem três perspectivas diferentes 

sobre o cangaceiro Antônio Silvino: o celeiro Mestre José Amaro, o fazendeiro Seu 

Lula e o Capitão Vitorino. No entanto, difere-se dos folhetos de Leandro Gomes de 

Barros, por ser uma crítica social à distância do tempo das memórias de infância do 

autor. Além disso, o conjunto do processo literário no qual a obra de Lins do Rego se 

insere é aquele de elevado prestígio social.  

 

3.1.1 ANTÔNIO SILVINO CONTA SUAS FAÇANHAS: O NARRADOR PERSONAGEM 

 

As sete obras de Leandro Gomes de Barros em que Antônio Silvino é narrador 

personagem têm, como os títulos sugerem, entrechos distintos. No entanto, há pontos 

de contato sobre temas importantes, por exemplo: causas individuais e sociais para o 

cangaço; religiosidade e anticlericalismo; a relação arma-cangaceiro; saída do 

cangaço e impossibilidade de vida; ética sertaneja e escudo ético. Razão pela qual 

prescindirei de estudar a estrutura de todas as obras em separado e focarei a análise 

nas escolhas estéticas e de conteúdo literário utilizadas pelo autor para a construção 

dos temas que perpassam esses títulos.  

 

3.1.1.1 A formação do cangaceiro e suas contingências sociais 

 

Todas as lutas de Antônio Silvino têm início com a introdução da voz popular: 

 

O povo tem um ditado 
Muitos não levam em conta 
Quem tem de ser cavaleiro 
Até nas pedras monta 
Espinho que há de picar 
Logo ao nascer traz a ponta. (BARROS, 1910-1912c, p.1) 

 

A sabedoria popular aparentemente informa sobre a existência de um destino 

que está na natureza de todos os seres, desde homens a espinhos. Uma primeira 

leitura nos leva a crer que esse destino seja sinônimo de predestinação mística. Essa 

visão, no entanto, não resiste à leitura atenta das estrofes que vêm a seguir. 
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Nasci no alto sertão 
Na vila de Ingazeira 
Meus pais quiseram criar-me 
Por uma certa maneira, 
Não consentiram que eu fosse 
A pagode nem à feira. 
 
Eu só sonhava com serras 
Com bosques e desertos feios, 
Com espetáculos de sangue 
Punhaladas e tiroteios, 
Via monte de cadáveres 
Riachos com sangue cheios. (idem) 

 

A partir da leitura desse pequeno fragmento, a imagem que naturalmente 

projetamos é de um indivíduo que se tornou cangaceiro pela índole violenta. Ou seja, 

na raiz do cangaço estaria alguma forma de desvio natural dos indivíduos que dele 

fazem parte.  

No entanto, aquilo que se segue na narrativa mostra que há uma 

complexidade de visão de mundo além da simples correlação violência-natureza. Ao 

visitar uma zona urbana para assistir à missa de Natal, o narrador relata ter sido 

destratado por um homem da força policial vindo de uma região externa: 

 

Fui eu e o camarada, 
Achamos tudo direito  
O delegado de lá 
Recebeu-me satisfeito, 
Chegou depois uma força 
Levando tudo de eito. 
 
Um alferes de polícia 
Que chegava do Recife 
Partindo gente a facão 
Fazendo do povo bife, 
Fitando a mim perguntou 
De onde é você patife? (Idem, p.2) 

 

Aqui vemos uma oposição fundamental da ideologia sertaneja em estudo: o 

malvado vindo da região exterior e o sujeito local. É um choque entre complexos 

culturais bastante diversos vistos a partir do olhar de um narrador que se identifica 

obviamente com um dos lados. Essa identificação assemelha-se bastante àquela 

expressa nos encontros de Fabiano com o soldado amarelo (elemento externo ao 

sertão) em Vidas secas [1938], de Graciliano Ramos. A covardia do alferes da polícia 
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se expressa na violência gratuita infligida contra a população, razão pela qual sua 

postura é reprovável em mais alto grau pela ética sertaneja.  

 

Ali parti ao alferes 
Arrebatei-lhe a espada 
Marquei-lhe o pé da orelha 
Que dela não ficou nada 
Depois perguntei a ele 
Quem é que paga a bicada! (Idem, 3) 

 

A valentia do narrador tem sua origem na própria natureza apresentada 

anteriormente, já que: “Tinha apenas 11 anos/ não tinha brigado/ não possuía inimigo/ 

não andava preparado.” (Idem). Dessa forma, a impressão inicial formada pelo leitor 

urbano atual sobre Antônio Silvino se desfaz ao percebermos que aquele rol de 

imagens ligadas ao sangue e à morte é, na verdade, parte do grande complexo de 

valores sertanejos ligados à valentia: característica necessária para o enfrentamento 

das injustiças da vida.  

Assim, ao que me parece, a compreensão que Leandro imprime nessa obra 

sobre o cangaceiro toma em consideração fatores distintos em um processo social 

conflituoso determinante na formação do indivíduo. Retornando às “visões de sangue” 

do início, percebemos ser uma forma literária para tratar da valentia e não de uma 

atribuição de patologias naturais a Antônio Silvino, como faz Rodolfo Teófilo em seu 

Os Brilhantes (TEOFILO, 1906).  

 

Depois mataram meu pai 
Saltei de vez no cangaço 
Mato há 17 anos 
Inda não cansei o braço 
Tenho pescoço de bronze 
Os intestinos de aço. 
 
Tem muito o que admirar 
De minha vida a história 
Minha existência é de luta 
Meus feitos todos de glória 
Empresa que eu for a ela 
Pode esperar-se vitória. (idem, p. 4) 

 

O trecho confirma a elevação da figura do cangaceiro nesta perspectiva do 

imaginário social: “Minha existência é de luta/ meus feitos todos de glória.” Essa é a 

síntese daquele sujeito com “visões de sangue” por natureza que é empurrado pelas 
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condições sociais ao cangaço. A leitura atenta nos leva a perceber que a brevidade 

dos versos não simplifica a complexidade da questão histórica e social. A meu ver, ao 

contrário, empresta-lhe tratamento estético que consegue preservar até os nossos 

dias um lastro forte nesses fatores extraliterários, permitindo que visualizemos no 

compasso ritmado das estrofes uma situação ampla que não pode ser reduzida a 

polaridades estanques.  

Outros folhetos do autor também tratam do nascimento e da formação de 

Antônio Silvino como cangaceiro. Passo, então, a apresentá-los em busca das 

proximidades e distanciamentos formais e de conteúdo.  

As proezas de Antônio Silvino (1907-1908) é uma obra de leitura mais leve do 

que aquele analisado anteriormente. Penso que essa característica se deva a 

determinada comicidade presente ao longo do texto. Em sua terceira e quarta estrofes 

lemos: 

 

Eu hoje podia ser 
Um distinto cavalheiro 
Mas a justiça falhou-me 
Devido a não ter dinheiro, 
Meu pai foi assassinado 
Eu para me ver vingado 
Fiquei sendo cangaceiro 
 
Eu achei um desaforo 
E uma falta de ação 
Um cabra matar meu pai 
E nem dar satisfação, 
Matei e o fiz em postas 
Abri ele pelas costas 
Arranquei-lhe o coração. (BARROS,1907-1908?, p. 1-2) 

 

A ideia de “matar o pai sem dar satisfação” tem uma dimensão cômica 

bastante evidente. E essa característica ameniza a contundente crítica social de 

afirmar que “devido a não ter dinheiro”, após o assassinato de seu pai, a justiça lhe 

falhou.  

E a morte e a injustiça são as condições necessárias para que o escudo ético 

do cangaceiro seja levantado: 

 
Então desse tempo em diante 
Pegaram a me perseguir 
Eu que me vi desgraçado 
Não tinha mais que fugir, 



137 
 

Fiz trincheira do sertão 
Acochei o pau na mão 
E bato enquanto bulir. 
 
De cabra falso e chaleira 
Eu dele não tenho dó, 
Tenho machucado a pés 
Que se perde até o pó;  
quando estou de cara feia 
Tenho dado surra de peia 
Que a peia fica sem o nó. (Idem, p.2) 

 

O escudo ético é caracterizado nesse trecho pela injusta perseguição em 

oposição à elevação do cangaceiro. Esse processo de alçamento discursivo do valor 

social do cangaceiro é também feito por um recurso cômico: “Tenho dado surra de 

peia/ que a peia fica sem o nó.”.  

A oposição espacial está presente nesse trecho, assim como naqueles 

utilizados para ilustrar minha leitura de Todas as lutas de Antônio Silvino (1910-

1912c). Em As proezas de Antônio Silvino (1907-1908) vemos que o sertão é referido 

como um lugar de defesa, de acolhimento: “Não tinha mais que fugir/fiz trincheira do 

sertão.” Com essa construção, cria-se a oposição dentro-fora. Mesmo que o segundo 

elemento desta dicotomia não esteja explicitamente presente, a interpretação do 

trecho possibilita essa proposição que se assemelha muito ao folheto anterior, em que 

se acusa “um alferes de polícia/ que chegava do Recife.” A ética sertaneja está para 

o campo moral da justificação dos atos como o sertão está para o campo geográfico 

do escudo de defesa. É uma ética em tudo associada a seu espaço. 

É também em Proezas de Antônio Silvino (1907-1908) que a geografia 

aparece como espécie de complemento da personalidade do cangaceiro em suas 

variadas paisagens: 

 

Na Paraíba do Norte 
Eu sou vigário colado, 
No Rio Grande do Norte 
Eu servi de advogado,  
Em Pernambuco eu sou tudo, 
Lá já fiz falar um mudo 
Fiz correr um aleijado. (Idem, p.1)  

 

Do trecho em destaque evidencio a relação do cangaceiro com determinadas 

espaços: as façanhas de Silvino estão atreladas à geografia da região. Há também 

outra estratégia cômica que perpassa todo esse folheto em específico: o efeito 
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proporcionado pela oposição, como nos pares falar/mudo e correr/aleijado. As 

“proezas”, como o título diz, são geograficamente identificáveis e comicamente 

exageradas. 

Em Antônio Silvino – o rei dos cangaceiros (1910-1912a) há estratégias 

semelhantes. No entanto, certas características movem o olhar para outra direção. 

Cito a obra: 

 

No Norte têm quatro estados 
À minha disposição  
Pernambuco e Paraíba 
Dão-me toda a distinção, 
Rio Grande e o Ceará 
Me conhecem por patrão. 
 
No Pilar da Paraíba 
Eu fui juiz de direito 
No povoado – Sapé, 
Fui intendente e prefeito, 
E o pessoal d’ali, 
Ficou tudo satisfeito.  
 
Ali no Entroncamento 
Eu fui vigário-geral, 
Em Santa Rita fui bispo 
Bem perto da capital. 
Só não fui nada em Monteiro, 
Devido a ser federal. 
 
Porém tirando Monteiro, 
O resto mais todo é meu, 
Aquilo eu faço de conta 
Que foi meu pai que me deu, 
O governo mesmo diz:  
Zele porque tudo é seu. (BARROS, 1910-1912?, p.4 e 5) 

 

Muito além do espaço de circulação e identificação, o narrador evidencia o 

domínio da região. Verdadeira relação de posse, como se monarca fosse: “Aquilo eu 

faço de conta/ que foi meu pai que me deu”. O discurso do cangaceiro repete as 

práticas das velhas oligarquias senhoriais do Nordeste brasileiro: apropria-se dos 

espaços e das funções públicas exercendo-as personalissimamente e em benefício 

próprio. Nesse sentido, ao dizer que é senhor dos espaços, Silvino não causa arrepio 

ao sertanejo. Ao contrário, age conforme esperado de um homem com sua 

envergadura social: “Dão-me toda a distinção”; “Me conhecem por patrão.” O que 

quero demonstrar com essa análise é que esse discurso evidencia que a formação de 
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um cangaceiro é também a formação de um homem prestigiado socialmente. E essa 

distinção não tem origem na posse de terras e engenhos, mas na valentia individual. 

É a distinção possível para aqueles que vêm das classes menos abastadas, mas nem 

por isso têm uma percepção diferenciada por parte dos sujeitos que comungam dos 

valores sociais expressos nesse discurso.  

Ainda na mesma obra, o narrador diferencia o homem comum do cangaceiro: 

 

Se não tiver natureza 
De comer calango cru, 
Passe um mês sem beber água 
Chupando mandacaru, 
Dormir em furna de pedra 
Onde só veja tatu. 
 
Não podendo fazer isso, 
Nem pense em ser cangaceiro, 
Que é como um cavalo magro 
Quando cai no atoleiro, 
Ou um boi estropiado 
Perseguido do vaqueiro. (Idem, p.14) 

 

Se em Todas as lutas de Antônio Silvino (1910-1912c) o componente 

subjetivo necessário para que Silvino se tornasse cangaceiro eram visões macabras 

de “riachos de sangue cheios”, aqui o narrador nos mostra uma condição muito mais 

realista e dura da vida no cangaço. A resistência à privação de recursos básicos como 

os alimentos se torna uma condição necessária para a vida dos cangaceiros. É, 

portanto, característica da formação desse sujeito, segundo determinada visão 

expressa pelo narrador e, creio eu, compartilhada pelos leitores no momento primeiro 

da enunciação em feiras e nos vagões de trem da “Greitueste”.  

O paralelo entre a valoração social do cangaceiro e a voz do narrador dos 

folhetos de Leandro Gomes de Barros pode ser observado nos trechos finais de As 

lágrimas de Antônio Silvino por Tempestade (s/d.a): 

 

Os filhos perguntam às mães: 
–  Quem passa com tal destino?  
Então as mães lhes respondem: 
– Fala mais baixo menino! 
Aquele que passa ali, 
Governa tudo aqui, 
É ele Antônio Silvino. 
[...] 
Assim mesmo ainda há lugar 
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Que eu passo tocam hino, 
O preto pergunta ao branco, 
Pergunta o homem ao menino: 
Quem é aquele que passa? 
E reponde o povo em massa: 
Não é Antônio Silvino?! 
 
Pergunta o vale ao outeiro, 
O íman à exalação, 
O vento pergunta à terra, 
E a brisa ao furacão, 
Respondem todos em coro: 
Esse é o rifle de ouro, 

Governador do Sertão! (BARROS, s/d.a, p.9-10) 

 

 

Os contrastes expressos nos pares homem-menino, preto-branco, vento-terra 

e brisa-furacão não têm o mesmo efeito cômico nesse cordel como naquele citado 

anteriormente. O recurso dos pares contrastantes no trecho acima parece apontar 

para as distâncias impostas pelas condições humanas e naturais adversas. Tem certa 

amplitude geográfica e social esse espaço entre os dois elementos que se contrastam: 

entre o outeiro e o vale reside o mundo em paisagem. Antônio Silvino rompe essa 

dicotomia e se coloca acima: todos o reconhecem e respondem em coro quem é 

aquele homem. É, portanto, aquele que se coloca acima das diferenças entre homem-

menino, vento-terra. Forma-se uma imagem que paira sobre as adversidades, vence 

todas as disputas, enfrenta as forças até da natureza: sua medida não é a comum de 

todos os homens, mas aquela que se expressa entre brisa-furacão. O brado final é o 

somatório das vozes que reconhecem determinada autoridade do cangaceiro: 

“governador do Sertão!”. Condição essa cuja fundamentação se dá indubitavelmente 

pela marca da violência: “rifle de ouro”. 

Chama também a atenção à grafia da palavra “Sertão”. Sobre essa palavra, o 

dicionário Houaiss eletrônico registra uma de suas definições como regionalismo 

brasileiro e assevera: “toda região pouco povoada do interior, em especial, a zona 

mais seca que a caatinga, ligada ao ciclo do gado e onde permanecem tradições e 

costumes antigos.” (HOUAISS, 2009, verbete eletrônico). Trata-se, pois, de 

substantivo comum designativo de localidades com determinadas características. 

Leandro Gomes de Barros, ao contrário, grafou a palavra com letra maiúscula. 

Constituiu, assim, um substantivo próprio. É certo que a grafia pode ser apenas erro 

tipográfico. No entanto, caso não seja, encontra-se totalmente em afinidade com as 
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proposições do autor nos outros exemplares de sua obra e com determinada visão 

popular de mundo naquele momento. Para essa orientação ideológica, o sertão, por 

suas diversas características políticas, culturais, naturais, encontra-se apartado das 

demais áreas do Nordeste brasileiro. É uma reafirmação da oposição entre eles-nós, 

capital-sertão, que já víamos, por exemplo, na apreciação crítica do “Um alferes de 

polícia/ Que chegava do Recife”. Nessa visão de mundo, Antônio Silvino é uma 

espécie de redentor do “Sertão” face às ameaças estrangeiras. E Sertão se grafaria 

com maiúscula, assim como Paraíba, Recife, Brasil ou Portugal. 

A infância e a morte do cangaceiro aparecem também em Como Antônio 

Silvino fez o diabo chocar (BARROS, s/d. b). O cordel tem tom cômico e narra a ida 

do cangaceiro ao inferno, suas aventuras e desafio ao próprio Diabo. Cito: 

 

Eu tive a vida tranquila 
Como qualquer inocente, 
Pegaram-me aperrear 
Tornei-me assim imprudente, 
O boi manso aperreado 
Arremete certamente. 
 
Um cabra matou meu pai 
E ficou bem descansado, 
Disse a um irmão que eu tinha 
– Meu pai há de ser vingado, 
Inda o cabra lá no inferno 
Lá mesmo é esquartejado. 
 
Meu irmão não foi comigo, 
Eu fui à povoação 
Matei esse dito cabra, 
Atirei-lhe num irmão, 
Dei em dois cunhados dele 
Botei-lhe a casa no chão. (BARROS, s/d b, p.1) 

 

É com esses versos que Leandro dá início ao folheto. Trata-se de uma 

apresentação feita pelo cangaceiro-narrador de sua vida, inicialmente “inocente”, mas 

modificada por um sujeito indeterminado, pois “pegaram-me aperrear”, tendo como 

resultado tornar-se “imprudente”. Ou seja, a inocência inicial é turbada por terceiros. 

O assassinato do pai do cangaceiro é novamente apresentado, o que constitui o 

escudo ético suficiente para suas ações de violência e morte. No entanto, as ações 

descritas a seguir extrapolam em muito os parâmetros comuns da vendeta sertaneja. 

Vão além e têm uma dimensão hiperbólica: “botei-lhe a casa no chão”. Já de início o 
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narrador entoa a comicidade dessa história, que tem por fim o Diabo suplicando para 

Antônio Silvino retornar ao mundo dos vivos, deixando em tranquilidade o inferno.  

 

3.1.1.2 A comicidade das histórias narradas por Antônio Silvino 

 

 Como evidenciei anteriormente, é presente nessas obras a comicidade. 

Buscarei demonstrar as estratégias mais comuns utilizadas pelo autor para compor 

esses folhetos. 

 A hipérbole cômica foi vista em Como Antônio Silvino fez o diabo chocar 

(BARROS, s/d b) quando o narrador afirma ter botado “a casa no chão”. Remete-nos, 

inclusive, à história dos três porquinhos, conforme registrada por Joseph Jacobs. 

Ações como essa são comuns no gênero; Jerusa Pires Ferreira denominou-as de 

exagero (FERREIRA, 2016, p. 126). Utilizei em alguns momentos o termo 

“hiperbólico”, pois creio que a elevação daquele a quem são atribuídas essas ações 

tem valor estilístico próprio além do exagero. Retornando a Todas as lutas de Antônio 

Silvino observamos os seguintes trechos selecionados: 

 

Eu tive a segunda luta  
Com Christovam Caxeado (sic) 
Esse veio dar-me um tiro 
Para ganhar um cruzado 
Também o cabelo dele 
Deixei-o estirado. 
 
A terceira luta tive 
Com um batalhão de soldado 
Matei seis correram cinco 
Foram 4 baleados 
Eu perdi 2 cangaceiros  
Por não serem exercitados. (BARROS, 1910-1912 c, p. 4 e 5) 

 

 Observamos duas formas de comicidade distintas nessas estrofes. Na primeira 

o efeito cômico é composto pela oposição entre cacheado-liso, mudança realizada 

pela violência hiperbolizada do cangaceiro. Na outra estrofe há exagero na contagem 

dos inimigos – “um batalhão de soldado” – que fica ainda mais risível com a 

enumeração dos contendentes derrotados: o efeito é de um dominó de homens.  

 É a valentia a marca insigne que identifica o riso cômico conseguido pelo 

narrador nesses versos. A afirmação da coragem e da elevação de Antônio Silvino 

frente às situações mais adversas de batalha.  



143 
 

 Ao descrever os homens de seu bando, assim se refere o cangaceiro narrador:  

 

O quarto é Guagiru 
Do nariz achamurrado 
Os beiços grossos e roxos, 
E o olhar muito espantado... 
Não há piedade nele. 
Até o próprio pai dele 
Foi por ele assassinado. 
 
O quinto é um rapazinho, 
Muito brando de falar, 
Que mata sem fazer sangue, 
Engole sem mastigar, 
Esse de nada faz conta, 
O rifle dele onde aponta, 
Mata antes de atirar. (BARROS,1907-1908, p. 10 e 11) 

 

 O parricídio é em nossa sociedade um ato cheio de implicações 

negativas. Do ponto de vista da história dos sentidos sociais, é possível remetê-lo 

desde a antiga Grécia e o assassinato de Laio por Édipo. É esse o exagero da primeira 

estrofe: a falta de piedade ser tão grande que chega ao ponto de romper um tabu 

social. O quinto cangaceiro do bando, conforme descrição, apesar de ser “muito 

brando de falar” pratica mortes de maneira impossível: “mata sem fazer sangue”. Essa 

realização do impossível é sua característica já que também “engole sem mastigar”. 

A comicidade fica bastante expressa no rifle que “mata antes de atirar”. É uma espécie 

de jogo dos avessos o que marca comicamente esse quinto personagem. 

Em Os cálculos de Antônio Silvino, o cangaceiro narrador nos apresenta uma 

metáfora que pode nos dar uma boa ideia de determinada cosmovisão da natureza 

da violência e da morte: 

 

Preparo meus cachorros  
E grito: rapaziada, 
Defunto é minha lavoura 
Esse rifle é minha enxada 
A chuva é esse facão 
Eu sou filho do sertão, 
Nunca errei uma caçada. (BARROS, 1907-1908, p. 9) 

 

A naturalização da morte em forma de metáfora dá cores cômicas a essas 

imagens de violência e morte. E isso é bastante importante quando estudamos a obra 

de Leandro Gomes de Barros: perceber que sua arte não alivia o peso da morte e da 
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violência. Ao contrário, recursos estéticos sofisticados como o que vemos no trecho 

anterior intensificam as imagens de horror enquanto lhes imprimem elementos de 

comicidade quando aproximam elementos cujos sentidos semânticos são contrários: 

lavoura x morte.  

Outro aspecto da comicidade é aquele que recai sobre o clero. Embora o 

cangaceiro narrador não se apresente contra a religião, sua visão é extremamente 

amarga frente aos padres. Normalmente essas passagens são marcadas por uma 

posição ridícula em que são apresentados os membros do clero e, por essa razão, 

são cômicas. Cito Antônio Silvino – O rei dos cangaceiros (1910 – 1912 a): 

 

O padre fez uma cara, 
Que só um touro agastado, 
Jurou por tudo que havia, 
Não ter dinheiro enterrado, 
Eu lhe disse padre-mestre, 
Eu cá também sou passado. 
 
Lance mão do cavador, 
E vamos ver logo os cobres, 
Esse dinheiro enterrado 
Está fazendo falta aos pobres, 
Usemos de caridade 
Que são sentimentos nobres. (BARROS, 1910 – 1912 a, p. 7) 

 

O padre extorquido pelo cangaceiro para lhe apresentar o dinheiro é um 

homem avarento. Característica essa que, evidentemente, não condiz com a ideia de 

austeridade do posto eclesiástico. A contradição é também realçada pelo fato de o 

dinheiro estar enterrado, ou seja, fora das vistas de todos. Contribui assim para a 

constituição risível da imagem de um grupo que “prega, mas não pratica”. A caridade, 

valor superior para a religião cristã, é inversamente praticada pelo cangaceiro via 

extorsão e não pelo religioso. Essa acusação de inversão moral dos homens da 

religião católica está em outras obras. Cito então Como Antônio Silvino fez o diabo 

chocar (s/d b): 

 

O padre chegando perto 
Com respeito me saudou, 
O sacristão muito humilde 
Também me cumprimentou  
Eu perguntei-lhe assombrado 
Padre mestre – Onde é que estou? 
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O padre me perguntou 
Encontraste alguém aí? 
Eu disse – Padre me diga 
Que lugar é este aqui? 
Disse o padre: é o inferno 
E o diabo mora ali... 
 
Eu sou capelão de lá, 
Eu e esse meu compadre. 
A mãe dele mora lá 
Que é minha amazia e comadre, 
Nós vamos para a Bahia 
Ao casamento de um padre. (BARROS, s/d b, p. 9) 

 

Formalmente, a apresentação dos vícios desse trecho difere do outro, pois no 

anterior era o cangaceiro quem acusava, neste último é o próprio personagem padre 

quem admite seu vício: a luxúria. Essa postura é possível, pois o padre está morto e 

no inferno: livre, pois, das amarras sociais, imposições, imposturas e mentiras. A 

mesma chave é utilizada, por exemplo, para entendermos a postura de Brás Cubas, 

defunto-autor autor-defunto, de Machado de Assis. É também a ideia de morte 

libertadora dos constrangimentos sociais aquela registrada por Dostoievski em seu 

conto Bóbok [1873]. E pontuar esses encontros é extremamente necessário para que 

percebamos o texto de Leandro em sua consonância com obras de autores muito 

importantes na Literatura nacional e mundial. Há uma continuidade cultural entre 

esses sujeitos que em determinados momentos se expressa na forma de 

semelhanças estéticas. Gostaria de evidenciar, com isso, a ideia de que o folheto ou 

outras formas de literatura tidas como populares fazem parte do grande fluxo cultural, 

estético e ideológico da história. Buscar compreender a obra popular afastada desse 

contexto, como um mero subproduto ou produção paralela pode ser um erro de 

princípio.  

Ainda em relação ao padre encontrado no inferno, é preciso pontuar que a 

aparente oposição entre esperada elevação social do clero e a baixeza que o inferno 

tem no imaginário popular são, em primeiro momento, inconciliáveis. No entanto, ao 

externar suas práticas de luxúria, o padre torna-se uma figura cômica. O rebaixamento 

moral do clero não é, no entanto, isolado, já que o padre e o sacristão estão se 

dirigindo ao casamento de um outro padre. O que sugere que essas práticas são 

generalizadas e não sofrem a reprovação institucional que se espera.  

Há, no trecho, uma menção a um tabu social bastante difundido pelo Brasil e 

que é tratado aqui em forma debochada. Trata-se do fato da amásia do padre ser a 
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mãe do sacristão. Donde se conclui ser o sacristão filho do padre. Ou, em outra 

hipótese igualmente cheia de tabu, o padre assumir em público que mantém relações 

com a mãe do sacristão. De qualquer forma, a total incompatibilidade dessas 

situações com a ética religiosa não deixa dúvida de que a pena de Leandro Gomes 

de Barros pode ser devastadora quando os padres são retratados nos folhetos em 

que Antônio Silvino é narrador. 

A religião está presente em outras formas do cômico na obra de Leandro. Cito 

como exemplo o trecho de Os cálculos de Antônio Silvino (1907-1908): 

 

Existem diversos santos 
Com quem tenho me apegado 
São Ligeiro, São Esperto, 
São Corredor, São Cuidado, 
São Dorme Pouco, São Forte, 
Não gosto de Santa Morte 
Rezo a São Desconfiado. (BARROS, 1907 -1908, p. 4) 

 

O destronamento da ideia de santidade, substituída por valores práticos 

exigidos dos homens que se encontram no cangaço é de particular efeito cômico. O 

que ocorre é que simultaneamente aterrissam os valores religiosos e decolam aqueles 

outros ligados ao cangaceiro Antônio Silvino, via ética sertaneja da valentia. Não há 

apenas um rebaixamento, como no caso do padre em vida de luxúria, mas um 

alçamento inversamente correspondente que se liga à prática cotidiana do cangaceiro.   

 

3.1.1.3 Religiosidade sem igreja 

 

A religiosidade parece ser uma das marcas de identidade do Nordeste 

brasileiro. Em Central do Brasil (1998), filme dirigido por Walter Salles, há uma cena 

bastante marcante e representativa do Nordeste no imaginário social brasileiro: trata-

se do momento no qual Dora passa mal na casa de ex-votos em Juazeiro do Norte. O 

momento de angústia da protagonista insere-se bastante bem naquela religiosidade 

autêntica do povo. Essa forma de vivenciar o sagrado sem uma ordenação 

hierarquizante aparentemente é caótica para aqueles que veem de fora. Dora, como 

estrangeira, tem uma privação de sentidos durante essa experiência. Em seguida, há 

a reestruturação ética da personagem. A casa de ex-votos não é, portanto, a 

desordem, mas o momento de percepção de que outras formas de ordenação são 
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passíveis de serem estabelecidas. É a afirmação de uma religiosidade que embora 

tenha lastro na cultura católica, não coincide com as práticas de Roma, já que tem 

historicidade própria. Nesse sentido, os folhetos de Leandro Gomes de Barros nos 

oferecem aspectos dessa religiosidade popular que prescinde das estruturas 

hierárquicas da igreja católica e, até, têm a liberdade de zombar dos membros do 

clero, conforme espero ter demonstrado anteriormente.  

É aspecto dessa religiosidade popular que vemos no cordel Todas as lutas de 

Antônio Silvino (1910 – 1912 c): 

 

Não fui lá por ser ladrão 
Só fui porque carecia 
A necessidade impôs-me 
Ou eu roubava ou morria 
Se eu não achasse isso lá 
Não botava mais um dia. 
 
Lutar dezessete anos 
Como eu tenho lutado 
Romper os grandes perigos 
Como eu tenho enfrentado 
É para quem Deus é servido 
Ou muito bem batizado. (BARROS, 1910-1912 c, p. 14) 

 

A referência a Deus e o autorreconhecimento de Antônio Silvino como um 

homem “bem batizado” demonstram a religiosidade como valor pessoal para o 

cangaceiro narrador. Evidenciam uma religiosidade e certa forma de temor a esse 

Deus que Silvino diz servir. A ritualística do batismo se faz presente, mas distante, por 

exemplo, das missas dominicais, da constrição católica e do medo do fogo infernal.  

Em As lágrimas de Antônio Silvino por Tempestade (s/d a) há uma evocação 

a Deus utilizada na construção de ameaça em versos: 

 

Esse eu passei-lhe uma bala 
E disse a ele – colega, 
Deus te ajude e não me atrasa 
Praga também não me pega, 
Briga de tiro é um jogo 
Se seu rifle mente fogo 
Garanto que o meu não nega. (BARROS, s/d, p.5) 

 

Se procurarmos o texto bíblico encontraremos o seguinte mandamento: “Não 

pronunciarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, porque o Senhor não terá por 
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inocente aquele que tiver pronunciado em vão seu nome.” (Deut. 5:11). A promessa 

de morte feita por Antônio Silvino começa justamente na menção a Deus. E essa 

provocação não parece manter qualquer relação com o ditame bíblico encontrado nos 

Deuteronômios. Aliás, “não matarás” é outro mandamento que parece ignorado. O 

que aparentemente é uma contradição deve ser visto nesse contexto como uma outra 

forma de religiosidade cujos princípios programáticos não se encontram teorizados no 

texto bíblico. A sabedoria dessa religião que o narrador cangaceiro dos folhetos de 

Leandro Gomes de Barros professa é semelhante àquela mesma da práxis social do 

povo sertanejo. Prática autêntica e nascida da vivência sertão a dentro, à revelia das 

instituições oficiais, como a Igreja. Tal como a valentia é sucedâneo do poder 

coercitivo do Estado que foi ausente durante séculos, a religiosidade popular é 

praticada em lugar daquela organizada sobre princípios canônicos e cuja voz 

hierárquica procede de Roma.  

Os fanáticos religiosos são representativos dessa religiosidade popular e 

estão presentes em obras como Os Sertões [1902], de Euclides da Cunha, ou Deus e 

o Diabo na terra do sol [1964]¸ de Glauber Rocha. Sobre o tema, Rui Facó analisou 

que: 

 

No nível cultural de desenvolvimento em que encontravam as 
populações rurais, mergulhadas no quase completo analfabetismo e 
no obscurantismo, a sua ideologia só podia ter um cunho religioso, 
místico, que se convencionou chamar de fanatismo. Sob esta 
denominação têm-se englobado os combatentes de Canudos ou do 
Contestado, do Padre Cícero ou do Beato Lourenço: fanáticos. Quer 
dizer, adeptos de uma seita, ou misto de seitas, que não a religião 
dominante. Só que a seita por eles abraçada, fortemente influenciada 
pela religião católica, que lhe dá o substrato, era a sua ideologia. E, 
como toda ideologia, um conjunto de conceitos morais, religiosos, 
artísticos etc. que traduziam suas condições materiais de vida, seus 
interesses, seus anseios de libertação e seus próprios métodos de 
luta. Justificavam-nos também. (FACÓ, 2009, p. 57. Grifos no original) 

 

Evidencia-se um sistema religioso não oficial e praticado pelas classes 

populares no sertão norte-brasileiro. Seus princípios são indelevelmente diferentes 

daqueles do catolicismo europeu. Conforme salientou Facó, práticas de largas 

massas populacionais “mergulhadas no quase completo analfabetismo e no 

obscurantismo”. A valentia, como fator máximo de sobrevivência material e social 

nesse contexto coabita sem maiores problemas com a religiosidade popular na 
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ideologia dessas populações. É persistente esse estado de coisas naquele início de 

século XX, quando Leandro Gomes de Barros escrevia seus versos.  

Em trecho de Antônio Silvino – O rei dos cangaceiros (1910-1912a) vemos 

reiteradamente essa característica da religiosidade popular, que não se confunde com 

a oficialidade oriunda da Santa Sé: 

 

Eu inda o deixei correr 
Por ele ser sacerdote, 
Para cobra só faltava 
Enroscar-se e dar o bote 
Onde ele foi vigário, 
Quatro levaram chicote. 
 
Foi tanto qu’eu disse a ele: 
Padre não seja atrevido 
Tire a peneira dos olhos, 
Veja que está iludido, 
Eu lhe respeito a coroa 
Mas não o pé do ouvido. (BARROS, 1910-1912, p.6) 

 

Na primeira estrofe do trecho vemos que a percepção do narrador é da 

baixeza moral do sacerdote. A aproximação do vigário com a serpente tem lastro no 

imaginário social. Isso se dá pelas características naturais do animal – por rastejar, 

ser peçonhenta e fazer ataques rápidos e inesperados – e, também, pelo registro 

bíblico, segundo o qual a cobra teria convencido os primeiros humanos a pecar, 

comendo do fruto proibido.  

Na segunda estrofe é fundamental a diferenciação que faz o narrador 

cangaceiro entre “coroa” e “pé do ouvido”. Ao construir essa separação, Antônio 

Silvino informa que não é a condição de sacerdote aquilo que ataca. A coroa é símbolo 

da Igreja católica e tem representação em diversas imagens, seja a coroa de espinhos 

do Jesus da crucificação ou aquela da exaltação de sua ressurreição. Por outro lado, 

o “pé do ouvido” relaciona-se à pessoa do padre em sua corporeidade própria. É, em 

outras palavras, como dizer “não ataco a igreja ou o sacerdócio, mas a sua pessoa 

individualmente.” 

Acrescente-se a esses trechos todos aqueles outros nos quais há um aspecto 

de comicidade no tratamento dado aos padres e veremos que Leandro Gomes de 

Barros representa nessas obras narradas na voz de Antônio Silvino algumas 

dimensões daquela religiosidade popular da qual fazem parte também os sertanejos, 

cangaceiros e fanáticos, conforme nos expôs Ruy Facó. 
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3.1.1.4 O governador do sertão propõe acordo 

 

Está presente em alguns dos folhetos de Leandro Gomes de Barros uma 

inusitada proposição: um acordo de paz proposto pelo narrador cangaceiro em face 

dos representantes do governo. Em Todas as lutas de Antônio Silvino (1910-1912c), 

quando Silvino é encontrado cansado e ferido após sofrer ataques, essa proposição 

se parece com uma espécie de rendição hipotética: 

 

Lutar dezessete anos 
Como eu tenho lutado 
Romper os grandes perigos 
Como eu tenho enfrentado 
É pra quem Deus é servido 
Ou muito bem batizado 
 
Por que dezessete anos  
Não são dezessete dias 
E viver todo esse tempo  
Com piores companhias 
É igualmente a quem tira 
Sentença nas enxovias 
 
Ás vezes dormindo sonho  
Que me vejo em liberdade 
Ali penso em entregar-me 
Porém imagino que é tarde 
Pau em quem nunca apanhou 
Acha o couro fino, arde. (BARROS, 1910-1912c, p. 14) 

 

O cangaço é visto como uma forma de privação em oposição à liberdade 

sonhada. No entanto, entregar-se a esta última é paradoxalmente sofrer novas 

atribulações: “pau em quem nunca apanhou”. E o cangaceiro, elevado no sistema 

moral do sertão por sua valentia, não está habituado com a coerção, razão pela qual 

tem “couro fino”. 

No entanto, nem sempre se trata de uma rendição, mas de verdadeira trégua. 

É o que vemos no início dos Cálculos de Antônio Silvino (1907-1908): 

 

Leitores, me resolvi 
Agora mudar de assunto: 
Tenho crime há treze anos, 
Já tenho sofrido muito 
Sendo que ninguém me ofenda,  
Eu acabo até a tenda,  
Não faço mais um defunto; 
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Vou escrever para o Rio, 
Ao governo federal, 
Vou fazer mais outro ofício 
Ao governo estadual 
Conforme seja a resposta, 
Eu faço outra proposta 
Aqui ao municipal. 
 
Também se ele não quiser, 
Pego a vida de novo, 
Esta vida para mim 
Tem menos que um ovo 
Não reservo nem meu pai... 
Nem o Lopes em Paraguai 
Causou tanto mal ao povo. (BARROS, 1907-1908, p. 8) 

 

Considero pertinente observar que nesses versos é o próprio cangaceiro que 

se dirige ao público leitor. É verdadeiramente a realização de uma imagem de autor, 

também conhecido por autor secundário, conforme teorizou Bakhtin. O narrador 

exerce também a função de autor projetado dentro da estrutura da obra. Ao dirigir-se 

aos leitores constrói-se um engenhoso mecanismo no qual o cangaceiro atribui a si 

mesmo não só a narração, mas a autoria dos versos ali escritos. Com esse recurso, 

o autor primário – Leandro Gomes de Barros – afasta-se esteticamente das palavras 

e posições expressas na obra. Diminui sobre si – autor primário – as pressões sociais 

certamente advindas da publicação de seu texto. 

Sobre a proposição, vemos que a imagem de autor Antônio Silvino informa 

que escreverá às três esferas de governo em busca de uma espécie de acordo para 

que se afaste do cangaço. Essa decisão se dá após a constatação de que tem “sofrido 

muito”. Ou seja, assim como os versos citados anteriormente, um possível fim da 

carreira no cangaço está ligado diretamente às más condições desse tipo de vida. Ao 

final dessa obra, na voz de Silvino há um arremate desse discurso inicial. Cito: 

 

Para evitar isso tudo, 
É que quero fazer paz... 
Se não bolirem comigo, 
De mim ninguém sofre mais. 
Mas se alguém me perseguir 
É como uma alma cair 
Nas garras de Satanás. (Idem, p. 16) 

 

Há uma clara ameaça nesse trecho aos homens de poder naquela sociedade 

de início de século. Nesse sentido, a estratégia da criação de um autor secundário é 
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bastante providencial para separar esteticamente a responsabilidade pelas palavras 

citadas entre as instâncias interna e externa de autoria, buscando afastar Leandro 

Gomes de Barros das más consequências de sua composição. 

Em Como Antônio Silvino fez o diabo chocar (s/d b), após o cangaceiro 

enfrentar com sucesso o demônio: 

 

Agora vou ao governo 
Ele há de me dar perdão, 
Se não fizer como eu quero 
Já vê que é feia a questão, 
Boto um freio no Brasil 
Sustento a rédea na mão... (BARROS, s/d, p. 14) 

 

Novamente, a ideia de perdão dos crimes vem seguida de uma ameaça caso 

seus interesses sejam contrariados. É pertinente observar, ainda, como a ideia da 

personificação das funções estatais pelos sujeitos em esfera privada está nesse 

trecho já que o cangaceiro, como uma espécie de super-homem, propõe botar um 

“freio no Brasil”. Leio esse trecho final no mesmo tom de outras proposições de criação 

de heróis que “deem um jeito no país”, tão tradicional de nossa cultura política 

(infelizmente). É o que ocorreu na fundação de heróis como Collor, “o caçador de 

marajás”, por exemplo. Característica originada de nosso passado colonial no qual as 

elites agiam em seus interesses, embora travestidos de Estado. Uma das causas, 

creio, dessa espécie de terceirização da consciência política assumida pelo brasileiro 

quando institui figuras para “moralizar” determinados espaços de política e 

participação social. A inanição de democracia que ataca o povo brasileiro desde o 

berço parece criar esse sucedâneo malfadado. É essa ideia de um sujeito redentor da 

política nacional, aqui desenhada em linhas gerais, que percebo como proposição final 

do folheto Como Antônio Silvino fez o diabo chocar (s/d b).  

 

3.1.2 ANTÔNIO SILVINO É PERSONAGEM: NARRADOR OBSERVADOR 

 

A outra parte da produção de Leandro sobre o cangaceiro Antônio Silvino 

distingue-se pelo foco narrativo: são construídas a partir de um narrador observador. 

A divisão analítica que proponho é baseada em elemento formal da Teoria Literária 

tradicional, mas tem consequências no conteúdo da obra, como evidenciarei. Se há 



153 
 

inconveniente nessa estratégia para estudo, não é menor do que aquele que teria 

encontrado se erigisse o conteúdo como categoria de análise.  

Em grande quantidade dos casos, quando o narrador observador nos conduz 

nas histórias sobre Antônio Silvino, o encontraremos em situação de cárcere. Isso 

ocorre, em quatro dos oito folhetos encontrados no acervo da Fundação Casa de Rui 

Barbosa: Antônio Silvino no júri – Debate de seu advogado (1914?a), As exclamações 

de Antônio Silvino (1914?a), Antônio Silvino se despedindo do campo (1914b) e O 

sonho de Antônio Silvino na cadeia em que lhe apareceram as almas de todas as 

pessoas que ele matou (1918). A inovação desses cordéis em relação aos demais é 

que muitas vezes não há elevação de Antônio Silvino ou de suas ações. Ao contrário, 

o que vemos é um cangaceiro com pesar e até arrependimento da vida de crimes e 

sofrendo a nova situação.  

Os outros quatro textos também surpreendem o analista. De maneiras 

particulares, apresentam dissonâncias estilísticas e evidenciam a versatilidade 

literária de Leandro Gomes de Barros.  

A leitura comparada entre A visão de Antônio Silvino (s/d d) e O sonho de 

Antônio Silvino na cadeia em que lhe apareceram as almas de todas as pessoas que 

ele matou (1918) demonstra claramente a relação íntima entre a produção cordelística 

e as circunstancias discursivas da enunciação. São, praticamente, a mesma narrativa. 

No entanto, em O sonho de Antônio Silvino na cadeia em que lhe apareceram as 

almas de todas as pessoas que ele matou (1918), a dita “visão” teria ocorrido após a 

prisão do cangaceiro, enquanto encontrava-se na cadeia. É provável que um texto 

seja a reescritura do outro, aproveitando o interesse circunstancial dos leitores pela 

prisão do cangaceiro, com intuito de alavancar as vendas. Essa é apenas uma 

suposição que faço, mas que mantêm total coerência com a dinâmica da produção, 

circulação e fruição da arte popular, conforme processo que já descrevi sucintamente.  

Tanto A visão de Antônio Silvino (s/d d) quanto A ira e a vida de Antônio Silvino 

(1910-1912 d), Luta do Diabo com Antônio Silvino (1913-1914) e A confissão de 

Antônio Silvino (s/d c) reafirmam a dicção elevada na representação do cangaceiro, 

mantendo-o em posição condizente com determinados valores sociais sertanejos já 

estudados. São, também, marcadas pela hipérbole da força e dos feitos do 

cangaceiro, pela valorização da valentia, pela descrição do escudo ético do 

cangaceiro e aversão ao elemento estrangeiro ao sertão – seja militar ou religioso.  
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Dadas essas características diversas desse bloco de produções de Leandro 

que passo a estudar, irei primeiramente observar os aspectos de conteúdo das obras 

em que encontramos o cangaceiro recolhido à prisão. A seguir, proporei um olhar 

comparativo entre A visão de Antônio Silvino (s/d) e As exclamações de Antônio 

Silvino (1914?), que revela importantes elementos da produção literária de folhetos na 

época de Leandro Gomes de Barros. 

Para os demais folhetos em que os aspectos de conteúdo se confundem com 

aqueles outros em que era o cangaceiro narrador, farei estudo conciso apresentando 

especialmente suas idiossincrasias no que se refere à interação forma-conteúdo.  

 

3.1.2.1 Antônio Silvino em reclusão 

 

As exclamações de Antônio Silvino (1914?b), Antônio Silvino se despedindo 

do campo (1914?b), Antônio Silvino no júri – Debate de seu advogado (1914?a) e O 

sonho de Antônio Silvino na cadeia em que lhe apareceram as almas de todas as 

pessoas que ele matou (1918) têm em comum o fato de narrarem histórias envolvendo 

o cárcere do famoso cangaceiro. No entanto, outros aspectos estão presentes em 

todos esses folhetos: o arrependimento de Antônio Silvino, trechos com dimensões 

líricas e maior realismo nas descrições (se comparados ao bloco anterior). 

As exclamações de Antônio Silvino (1914?b) têm como suas primeiras 

estrofes: 

 

Antônio Silvino preso 
Entrou nesta capital 
De Caruaru aqui 
Veio em trem especial 
Com o chefe de polícia 
Um médico e um oficial. 
 
Pois o chefe de polícia 
Levou a cavalaria 
Veio de Taquatiringa 
Soldados de fantaria (sic) 
De versos inferiores 
Para sua garantia.  
 
Então Antônio Silvino 
Embora que fatigado 
Disse ao chefe de polícia  
O todo de seu passado 
Disse de sua viagem 
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E como foi capturado  
 
Que estava jogando bisca 
Quando o alferes cercou-o  
Resistiu quase 1 hora 
Um soldado baleou-o  
Ele caiu sem sentidos 
Um companheiro roubou-o. (BARROS, 1914?b, p. 1 – 2) 
 

A chegada do cangaceiro já não é descrita, como antes, como um evento 

aterrador. Há, ainda, alguma grandiosidade nas movimentações relacionadas ao 

cangaceiro, mas essa não é determinada pelo temor geral. O que vemos nesse folheto 

é justamente a presença do Estado que conduz um prisioneiro à justiça. No entanto, 

aquilo que se apresenta de grande é justamente todo o conjunto militar e jurídico 

relacionado à persecução do cangaceiro. O Estado ausente no bloco anterior de obras 

em que o cangaceiro era narrador, revela-se aqui com seu aparato: vieram no trem 

especial, médico, oficial e chefe de polícia. Não apenas, há também a presença de 

pelotões de infantaria, destacados para a chegada do cangaceiro à capital. O que era 

ausência no bloco de folhetos estudado anteriormente, torna-se presença vistosa.  

Não apenas a introdução do Estado é visível nesse trecho, mas uma nova 

ordenação nas relações do cangaceiro com a polícia e os representantes do Estado. 

O que era afronta, torna-se uma confissão de determinadas circunstâncias vexatórias 

de sua prisão. O que, evidentemente, é um rebaixamento da figura elevada outrora 

apresentada do cangaceiro: é emboscado por se distrair com jogos ordinários, seu 

algoz é um soldado sem nome e sem importância social e para a história e, não 

bastasse tudo isso, ainda é roubado por um de seus homens, ou seja: é traído. Esse 

Antônio Silvino é um homem comum, pego indefeso por outros homens comuns e 

ridicularizado em momento de necessidade pelo companheiro que lhe roubou. É o 

antípoda daquele outro, de fazeres que lhe concediam características hiperbólicas e 

que encarnava em si os sentidos sociais sertanejos da valentia. É o que se verá, ainda 

mais adiante, na mesma obra: 

 

Eis aí, caro leitor 
A grande fera do Norte! 
O homem que estando solto 
Afrontava a própria morte 
Porém não pode afrontar 
A diferença da sorte 
 
Depois dele prisioneiro 
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Foi que exclamou me perdi 
Que distração essa minha 
Erro enorme que cometi 
D’agora em diante verei 
Aquilo que nunca vi 
 
Baleado como estava 
Não deveria me entregar 
Devia ter resistido 
Até alguém me matar 
Às vezes mesmo o perigo 
Ensina a gente escapar. 
 
Em que me serviu o crime 
O sangue que derramei? 
A quantidade de órfãos 
Que na miséria deixei? 
Deus mandou tirar-me as contas 
Veio a justiça eu paguei (Idem, p. 5-6) 

 

O trecho tem início com o narrador apresentando o cangaceiro em sua 

situação atual. É evidente que busca diferenciar sua situação anterior (“fera do Norte”) 

e a posição de arrependimento, que irá marcar as estrofes citadas. É no ponto de 

ruptura entre o homem livre – que desafiava até a morte – e o preso arrependido que 

se constrói a mudança de perspectiva no discurso sobre o cangaceiro. É pertinente 

observar que é o próprio Antônio Silvino – aqui mero personagem – quem se confessa 

arrependido, pelo uso do discurso direto. Isso é fundamental, já que afasta 

esteticamente (assim como no primeiro bloco) essa afirmação da pena de Leandro 

Gomes de Barros. Por outro lado, também imprime à confissão determinada dimensão 

de realismo. É o que se exprime também nos versos: 

 

Passou em Taquaritinga 
Uma noite cruelmente 
De vez em quando uma sincope 
Atacava-o de repente. 
Via a injúria de um lado 
E o remorso na frente. (Idem, p.8) 

 

Segundo o narrador, Antônio Silvino reage em sonho de um lado ao fato de 

ter sido preso e perseguido pelo Estado (injúria) – fato objetivo – e, de outro, ao 

aspecto psicológico da situação (remorso) – fato subjetivo. Em relação à descrição do 

cangaceiro presente no bloco anteriormente estudado, percebemos uma construção 

muito mais humana, com aspectos psicológicos mais profundos. É nesse sentido que 
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afirmo ser muito mais realista que aquele cangaceiro cujas ações são marcadas pela 

ironia e hipérbole das ações.  

 

Antônio Silvino vendo 
Tudo ali o encontrar 
Disse ao chefe de polícia 
Doutor, pode me explicar? 
Qual é o lugar que fazem 
Tenção de me fuzilar? 
 
Disse o chefe de polícia 
Você não é fuzilado, 
Disse Silvino: então peço-lhe 
Não me deixe ser vaiado 
Porque nunca ouvi pilhéria 
Se ouvir fico incomodado 
 
Disse o chefe de polícia 
O sr. está garantido, 
O levo com toda honra 
Se alguém vaiá-lo é punido 
Tenho aqui às minhas ordens 
Um batalhão prevenido. (Idem, p.9) 

 

O trecho apresenta um Antônio Silvino duplamente vulnerável: do ponto de 

vista psicológico – subjetivo – temeroso de pilhérias e, antes disso ainda, do ponto de 

vista social – objetivo – passível de ser alvo de pilhérias da população. Em ambos os 

sentidos, há uma mudança de perspectiva. Antônio Silvino-narrador inflige temor a 

todos que contra ele se apresentam – aspecto objetivo – e também demonstrava uma 

estatura moral que o diferenciava – aspecto subjetivo. Não era, em qualquer 

circunstância, passível de sentimentos ordinários.  

Em Antônio Silvino no júri – Debate de seu advogado (1914?a) o foco 

narrativo, como denuncia o título, divide-se entre a situação do cangaceiro e os 

debates jurídicos envolvendo o caso. É pertinente observar nesse folheto como os 

discursos jurídicos e as teorias do justo permeiam organicamente a obra e emprestam 

sentido ao objeto estético que vão além daquele das circunstâncias e dos debates nos 

quais originalmente se formulam e pertencem. A forma de tratamento do cangaceiro 

é bastante semelhante ao folheto anteriormente estudado: 

 

Era 26 de Outubro 
O dia designado 
Para o célebre cangaceiro 
No tribunal ser julgado 
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Perante a justiça pública 
E o seu advogado 
[...] 
 
No salão do tribunal 
Entrou ele amedrontado 
Porque conheceu que ali 
Havia de ser julgado 
Dizia-lhe a consciência 
- É triste teu resultado. (BARROS, 1914?a, p.1) 

 

As adjetivações dessas estrofes são relevantes para perscrutarmos os 

sentidos discursivos da construção. Em um primeiro momento, há a afirmação de ser 

“célebre” o cangaceiro preso. Com isso, o narrador apresenta a relevância daquilo que 

irá apresentar ao leitor. No entanto, de um modo geral, o adjetivo “célebre” pode ser 

considerado vazio de sentidos em si: não se trata de uma informação positiva ou 

negativa. Mas apenas que se trata de um sujeito afamado, famoso. 

O julgamento se dá, ainda, perante a “justiça pública”. Vemos aí o Estado 

sendo introduzido nos folhetos de Leandro sobre o cangaceiro Antônio Silvino em sua 

função jurisdicional, resolvendo conflitos de maneira institucionalizada. O próprio 

adjetivo “pública” atribuído à justiça revela a coexistência de mais de um sistema de 

resolução de conflitos. Na outra ponta dessa oposição, depreendo que esteja a justiça 

levada a cabo pelo particular, no exercício privado das próprias razões, sejam os 

poderosos das oligarquias locais ou os cangaceiros. 

Em Antônio Silvino no júri – Debate de seu advogado o cangaceiro apresenta 

posturas incompatíveis com a valentia dos demais folhetos do primeiro bloco. Entra 

no tribunal “amedrontado” e com a consciência a pesar-lhe. Essa virada de 

interioridade imprime ao cangaceiro representado ares de realismo impossíveis com 

as ações exageradas do bloco de quando era o cangaceiro o próprio narrador. É o 

que vemos também quando responde à pergunta do juiz: 

 

Sabe o réu por que está preso? 
O juiz lhe perguntou 
Disse Silvino: por falso 
Que o povo me levantou, 
Servindo-se de meu nome 
Não foi um só que roubou. (idem, p.2) 

 

Ora, essa imagem é a oposta do homem elevado temido e admirado pelo 

povo. Esta “confissão” inverte a posição de algoz para vítima, de homem de ações 
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grandiosas, para alguém que sofre pelas ações criminosas falsamente imputadas a 

ele. O povo não se espelha mais na valentia do cangaceiro. Ao contrário, se aproveita 

e toma vantagem de sua fama. Vemos, assim, reiteradamente a desconstrução 

anteriormente revelada do cangaceiro, até que: 

 

Porém o senhor não sabe  
Porque vem aos tribunais? 
Eu vim porque me trouxeram 
Disse Silvino, afinal 
Sou um homem ignorante 
Não conheço bem nem mal. (Idem, p. 2 e 3) 

 

A alegada ignorância é certamente argumento de defesa, e irá reverberar 

mais à frente no folheto, na fala do advogado. Revela, ainda assim, uma postura 

humilde. Ao relembrarmos que o narrador apresenta o réu como sendo um “célebre 

cangaceiro” é de se concluir que seja a fama devida às falsas acusações do povo e à 

ignorância do réu. O que lhe tira o peso da intencionalidade do agir: aspecto relevante 

para a valentia – que é força objetivamente direcionada para fins específicos (vingar-

se, na maior parte das vezes). 

As falas do personagem reverberam na voz do advogado, demonstrando nas 

malhas do texto que talvez o cangaceiro não fosse tão ignorante assim. A partir dos 

estratagemas do discurso jurídico transpostos para a obra em versos, o advogado 

assim se expressa: 

 

Por exemplo, uma hipótese: 
Pedro disse que fulano 
Lhe disse que lhe disseram 
Que Paulo matou beltrano 
Nesse processo de Paulo 
Não pode dar-se um engano? 
 
Parece que um ente desses 
Cumpre a ordem do destino 
Eu ouço falar em crimes 
Cometidos por Silvino 
Quando talvez o pai dele 
Ainda fosse menino. 
 
[...] 
 
Porque a lei diz assim 
Só poderá ser punido  
O crime que for provado 
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Como foi acontecido 
Tendo uma só testemunha 
Inda não está garantido. (Idem, p.4, 5 e 9) 

 

Há uma construção em dueto da defesa de Antônio Silvino: as falas do 

cangaceiro quando interrogado pelo juiz novamente surgem pelo discurso arguto do 

advogado de defesa. Observando sobre o ponto de vista dos fluxos discursivos de 

uma sociedade, essa escolha estratégica e estética de Leandro parece revelar uma 

ideia do autor sobre a inter-relação dos discursos populares (cangaceiro) e dos 

sujeitos de prestígio social (advogado). Não estão essas vozes circulando em espaços 

apartados. Ao contrário, são sonantes e mantêm certa continuidade. Penso que 

Leandro Gomes de Barros nos subsidia com importantes reflexões sobre a própria 

arte popular e as expressões discursivas de prestígio quando compõe esse folheto 

especificamente.  

Na tentativa de imprimir maior realismo à narrativa, o autor recorre à 

interioridade do cangaceiro: 

 

Também Antônio Silvino 
De vez em quando corava 
Chegava-lhe um suor frio 
O rosto lhe desmaiava 
Nem cascavel no sertão 
No dia que se assanhava. 
 
Quando chegou na cadeia 
Todo mundo lhe tremia 
Olhava para a prisão 
A carne lhe estremecia 
Fitava todas as paredes 
Como cobra, se mordia. 
 
[...] 
 
Depois tudo acalmava-se 
Mas não podia dormir 
Cinco minutos de sono 
Não podia seguir 
Outro se via-o sorrir. (idem, p. 9 - 10) 

 

A perturbação do cangaceiro revela subjetividade não vista no primeiro bloco 

de cordéis analisado. Surge uma consciência sobre as ações violentas que parece 

exprimir arrependimento. Definitivamente não é a valentia o que pauta esse Antônio 
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Silvino. Esses momentos de subjetividade revelam, em alguns trechos, verdadeira 

dimensão lírica: 

 

Como atitude poetizante [dichterich], a fantasia poética [poetische] não 
nos coloca diante dos olhos, tal como o plástico [Plastik], a coisa 
mesma em sua realidade exterior, mesmo que ela tenha sido 
produzida pela arte, mas fornece apenas uma intuição e sentimento 
interiores da mesma. (HEGEL, 2004, p. 155) 

 

Tomo a definição de Hegel, mas ressalto que não entendo que o folheto se 

torne lírico. Proponho percebermos que há dimensões de lirismo que se expressam 

na suspensão da ação narrativa em favor do desenvolvimento da subjetividade do 

cangaceiro. As paisagens íntimas são coloridas em lugar daquelas geográficas. Cito:  

 

Ele exclamava consigo: 
Ah! Liberdade de outrora 
Quanto feliz era eu 
Podendo colher-te agora 
Mas tu foste como o pássaro  
Voaste e fostes embora. 
 
És como as folhas que secam 
Nos frondosos laranjais 
Ou como as aves nos ninhos 
Que empenam e deixam os pais 
Dizem no primeiro voo  
Adeus para nunca mais.  
 
Ah! Campos da minha terra 
Onde a infância passei 
Ah! Sombras deliciosas 
Onde dias desfrutei 
Montes cobertos de flores 
Que para sempre deixei 
 
Onde gozei mil carinhos 
De uma mãe carinhosa 
Os dias eram uns jardins 
E cada noite uma rosa 
Nasci em berços de flores 
E morro em cama espinhosa. (BARROS, 1914?a, p. 10 - 11) 

 

O trecho é construído pela oposição entre um passado cheio de belezas e o 

derradeiro presente espinhoso. Fica latente que nesse caminho determinado 

desvirtuamento ocorreu: um início belo e um final violento mostram a ruptura entre a 

possibilidade de vida e a realização efetiva. Não há, no trecho, a ênfase à perda de 



162 
 

familiares e a necessidade social de vingança – o que constituiria o escudo ético do 

cangaceiro. Ao contrário, os dois extremos da dicotomia passado-presente fazem 

recair, dentro da subjetividade do personagem, em si o peso das escolhas, e a culpa 

consequente. Mais à frente: 

 

Talvez que inda por sonho 
Eu vá num daqueles montes  
Do cume de uma das serras 
Olhe aqueles horizontes 
Ou se morrer minh’alma 
Vá ao pé daquelas fontes. (Idem, p. 12) 

 

O movimento de evadir-se do presente em busca do locus amenus só 

localizável no passado parece uma procura por um espaço-tempo idealizado e 

inalcançável para o sertanejo: 

 

A liberdade do povo 
Os encantos do sertão 
Os cantos dos passarinhos 
Um tempo de aparição 
O homem que não chorar 
Nunca teve coração. 
 
Embora fosse infeliz 
Como tudo sinto saudades 
Minha pátria foi cruel 
Mas eu lhe tenho amizade 
O amor e a pessoa  
Ambas são da mesma idade. (Idem, 12-13) 

 

Na virada entre esses dois versos suspende-se a dimensão de lirismo que 

apontei anteriormente. É a exaltação do elemento popular em sua atitude e em seu 

espaço: a liberdade do povo e os encantos do sertão. E na condição de um de seus, 

sertanejo como outros no fazer e no lugar sociais, que Antônio Silvino se admite infeliz. 

E a razão disso é a “pátria” que lhe foi cruel. Leio essa “pátria” como o Estado: tantas 

vezes ausente, cujos braços que se apresentam são só aqueles da repressão. É essa 

uma crítica social contundente de Leandro Gomes de Barros que foi estrategicamente 

escondida nesse trecho do cordel: entre a exclamação lírica do cangaceiro e a 

retomada da narrativa: embora o sertanejo se encontre em um lugar de beleza e pleno 

de potencialidades, o Estado – seja em sua ausência proposital, seja apenas em sua 

presença repressora – transforma toda a beleza poética do sertão em infelicidade.  
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Em Antônio Silvino se despedindo do campo (1914b) há também um trecho, 

quase no final da obra, também recoberto por dimensões de lirismo. Cito fragmento: 

 

Ah! A liberdade de outrora! 
Que já desapareceu 
Gozo soberbo infinito 
Prazer que me pertenceu 
Quando eu olhava tranquilo 
Dizendo isso tudo é meu 
 
Voavam alto as araras 
Em busca de seu destino 
Quando me viam dos ares 
Tangiam saudoso hino 
Dizendo aos mais companheiros 
Esse é Antônio Silvino. (BARROS, 1914b, p. 15) 

 

Observamos novamente uma ideia de refúgio da alma atormentada nas 

imagens do passado no sertão. No trecho percebemos, também, uma proposição de 

comunhão entre o homem e a natureza – a saudação das araras – o que interpreto 

como uma oposição ideológica entre o homem e a civilização – mais precisamente o 

Estado. É também nessa obra que observamos os seguintes trechos: 

 

Adeus Adeus Pajeú 
Natural de um desgraçado 
Em teu solo fui nascido 
O mais desventurado 
Um Napoleão pequeno 
Em tuas plagas criado 
 
Em ti nasci e criei-me 
Só enquanto fui criança 
A cruel sorte apagou 
A luz da minha esperança 
Se fui feliz não me lembro 
Minha miséria não cansa. (Idem, p. 13) 

 

Já à primeira vista, não escapa a argúcia da construção desses versos e da 

relação que mantêm com os valores sociais e éticos do sertanejo. Trata-se do 

complemento das Exclamações de Antônio Silvino. Mantendo contiguidade relativa 

entre as duas obras, a aparência é, ainda, de citação de discurso direto realizada pelo 

narrador observador. No entanto, o que faz o poeta é criar uma zona cinza: nem se 

pode afirmar se tratar de narrativa em primeira pessoa, nem em terceira. Razão pela 

qual optei por classificá-la na segunda categoria.  
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Não apenas essa estratégia formal, mas as imagens construídas são ricas e 

põem Leandro Gomes de Barros em posição dialógica no grande tempo literário. 

Nesse texto, Antônio Silvino não utiliza a “sorte cruel” que apagou a luz de sua 

esperança – leio como a morte de seu pai – como causa para a construção de um 

escudo ético que o escusaria da responsabilidade social de suas ações. Ao contrário, 

se descreve como um “desventurado”, tornando-se Napoleão pequeno. Pensamento 

semelhante a esse terá Raskólnikov, personagem de Crime e Castigo [1866], de 

autoria de Dostoievski, publicado originalmente há aproximadamente cinquenta anos 

antes da obra do autor paraibano. É improvável que Leandro tenha tido acesso às 

discussões desta obra, mesmo porque as traduções brasileiras são posteriores à sua 

morte. No entanto, é possível estabelecer um diálogo entre os dois mestres das letras, 

um de cá e outro de lá, no tempo-espaço do grande tempo histórico: 

 

Não existe nem a primeira nem a última palavra, e não há limites para 
o contexto dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao 
futuro sem limites). Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos no 
diálogo dos séculos passados, podem jamais ser estáveis 
(concluídos, acabados de uma vez por todas): eles sempre irão 
mudar (renovando-se) no processo de desenvolvimento 
subsequente, futuro do diálogo. Em qualquer momento do 
desenvolvimento do diálogo existem massas imensas e ilimitadas de 
sentidos esquecidos, mas em determinados momentos do sucessivo 
desenvolvimento do diálogo, em seu curso, tais sentidos serão 
relembrados e reviverão em forma renovada (em novo contexto). 
Não existe nada absolutamente morto: cada sentido terá sua festa 
de renovação. Questão do grande tempo. (BAKHTIN, 2006, p. 410) 

 

Antônio Silvino de Leandro certamente não tem a profundidade das questões 

filosóficas do Raskólnikov de Dostoiévski. No entanto, é a forma de apropriação do 

fato histórico em cada uma dessas obras que as aproxima nesse sentido. Em ambas 

as obras os personagens se encontram em uma posição de excluídos da ordem 

econômica, social e política. A evocação a Napoleão está relacionada à compreensão 

de não culpabilidade de ambos os personagens, pois suas ações estariam em 

consonância com os sentidos atribuídos ao general francês. Raskólnikov ao extirpar 

o “piolho” da velha usurária combatia aquilo que é na macroestrutura o sistema 

bancário e seus penhores. Antônio Silvino ao agir como o “governador do sertão” 

repetia as práticas da oligarquia sertaneja, agindo com a força, pautando a ordem na 

própria vontade. Se a história absolveu Napoleão por todo o sangue derramado, não 

parece absurda a possibilidade de serem eles também absolvidos. 
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Construo esse diálogo entre Dostoievski e Leandro para demonstrar que, ao 

contrário do que podem pensar críticos depreciativos das expressões populares de 

artes, o escritor da fazenda Melancia é um homem de seu tempo e mantém aberto 

diálogo não só com aqueles sujeitos envolvidos nos fatos que lhe são 

contemporâneos, mas estabelece diálogo com os “séculos passados”. Reverbera 

assim, inconteste, sua voz nos tempos futuros. 

 

3.1.2.2 Duas formas para uma história 

 

Há dois folhetos cuja narrativa contada é, trocando em miúdos, a mesma. 

Diferenciam-se apenas em alguns pontos. Refiro-me A visão de Antônio Silvino (s/d 

c) e O sonho de Antônio Silvino na cadeia em que lhe apareceram as almas de todas 

as pessoas que ele matou (1918). Ambos são uma espécie de reconto de uma visão 

ou sonho que Antônio Silvino teve. A primeira narrativa teria sido transmitida ao 

narrador por um sertanejo. A segunda seria a fala de um carcereiro de Antônio Silvino 

na voz de um narrador em primeira pessoa. Sendo esse último acrescido de algumas 

estrofes em relação ao outro, estrofes localizadas especificamente no começo e no 

final da obra. Do ponto de vista formal, em A visão de Antônio Silvino a obra é 

composta em discurso indireto quando há falas do cangaceiro. Já O sonho de Antônio 

Silvino na cadeia em que lhe apareceram as almas de todas as pessoas que ele matou 

é composta apresentando o discurso direto do cangaceiro.  

Gostaria, antes da análise propriamente dita, chamar a atenção para o fato de 

que o exemplar do folheto O sonho de Antônio Silvino na cadeia em que lhe 

apareceram as almas de todas as pessoas que ele matou a que tive acesso nos 

arquivos digitais da Fundação Casa de Rui Barbosa é uma edição póstuma, sob 

responsabilidade editorial de Pedro Baptista, genro de Leandro e filho do também 

autor de folhetos Francisco das Chagas Baptista. Por essa razão, consciente de que 

a ideia de autoria entre os folhetinistas é bem diferente daquele que se sedimentou 

entre os círculos letrados prestigiados socialmente – conforme já lecionou Paul 

Zumthor (2010, p. 237) –, não é absurdo supor que essa obra tenha sido alterada por 

Pedro Baptista ou outro versejador em busca de atualizar o discurso de Leandro sobre 

Antônio Silvino. Estar no passo dos acontecimentos presentes é uma demanda de 

certas expressões da Literatura de folhetos que miram na atualidade como substrato 
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material para sua produção artística por exigência das características de circulação e 

do público leitor. Isso explicaria inclusive o fato de a narrativa transposta apresentar a 

fala do cangaceiro em discurso direto, já que a estratégia não representaria ameaça 

à segurança do autor e, sem dúvidas, gera mais interesse do leitor ou do ouvinte (é 

preferível ouvir a voz do famoso cangaceiro do que um disse-me-disse). Razões 

apresentadas, não afasto, por isso, que a modificação operada na obra possa ter sido 

da pena de Baptista como estratégia de vendagem do folheto, atualizando-o em 

consonância aos interesses intrínsecos ao gênero naquele momento.  

Feito esse questionamento, cuja resposta não tenho instrumentos para 

efetivamente oferecer, parto para a comparação dos textos. Em A visão de Antônio 

Silvino, a primeira estrofe: 

 

Me contou um sertanejo 
Homem sério e muito exato 
Que Antônio Silvino disse-lhe 
Estando uma noite no mato 
Viu uma cena que ainda 
Sente o falar d’este fato 
 
Era uma noite medonha 
De chuva vento e trovão 
Era um teatro de horror, 
N’uma enorme solidão 
Cordas de fogo desciam 
Do espaço até o chão. 
 
Gemia o vento nas grutas 
As cascavéis chocalhavam 
Os tigres dentro das covas 
Amedrontados rosnavam 
Ao estalar dos trovões 
As corujas se espantavam. (BARROS, s/d d, p. 1) 

 

A estratégia de reconto da narrativa do folheto parece ter relação com a 

introdução do elemento fantástico, característica especialmente perceptível em A 

visão de Antônio Silvino. Segundo o estudioso búlgaro Tzvetan Todorov, o fantástico 

teria a seguinte especificidade: “Há um fenômeno estranho que se pode explicar de 

duas maneiras, por meio de causas de tipo natural e sobrenatural. A possibilidade de 

se hesitar entre os dois criou o efeito fantástico.” (TODOROV, 2007, p. 31). 

Ao introduzir seu relato na zona cinza entre a fala do outro agora recontada 

pela narrativa, Leandro Gomes de Barros constrói sua enunciação no espaço entre 
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vozes e, nesse sentido, duvidoso, incerto. É indubitavelmente algo extraordinário, mas 

que deve ser compreendido como sendo o estritamente acontecido por ter origem um 

“homem sério e muito exato”, como afiança o narrador. As imagens da noite são 

infernais: “Cordas de fogo desciam/ Do espaço até o chão”. Complementa essa 

imagem apocalíptica a escolha dos animais que estão acuados: tigre, cascavel e 

coruja. Ligados no imaginário sertanejo ao perigo e aos maus agouros, conforme 

vemos em outros folhetos do mesmo autor, no romance já analisado de Rodolfo 

Teófilo ou no “pio da coruja” em São Bernardo [1934] de Graciliano Ramos. Nesse 

sentido, o cenário construído pelo narrador é o superlativo dos sentidos originalmente 

atribuídos a esses animais.  

Por outro lado, O sonho de Antônio Silvino na cadeia em que lhe apareceram 

as almas de todas as pessoas que ele matou tem início com os seguintes versos: 

 

Relatou-me o carcereiro, 
Homem sério e muito exato, 
Que agora na detenção  
Presenciou esse fato 
Antônio Silvino sonhando 
Que estava solto no mato. 
 
Era meia noite em ponto 
Envolta na escuridão; 
Da cidade não chegava 
Menor movimentação, 
Apenas as sentinelas 
Rondavam a detenção. 
 
Naquela hora solene 
Tudo que é preso dormia, 
E do raio do nascente  
Um grande zum-zum saía. 
Foi lá: era Antônio Silvino 
Que num pesadelo se via. (BARROS, 1918, p. 3) 

 

A troca do sertanejo pelo carcereiro como ponto originário da narrativa parece 

ser uma estratégia do autor decorrente de novas circunstâncias factuais em busca da 

atualidade de seus versos: em 27 de novembro de 1914 o cangaceiro foi preso em 

uma localidade conhecida como Lagoa Laje (MOTA, 2002a, p.36). Ao deixar claro que 

se trata de um sonho perturbador, o narrador afasta a imagem fantasmagórica e 

fantástica com que a visão é introduzida no outro folheto. A propósito, a própria ideia 

contida no vocábulo “visão” – que se encontra no título daquela obra – pode ser 

percebida em seu sentido dúbio, já que abriga em seus sentidos correntes tanto 
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“percepção do mundo exterior pelos órgãos da vista” quanto “imagem ou 

representação que aparece aos olhos ou ao espírito, causada por delírio, ilusão, 

sonho; fantasma, visagem” (HOUAISS, verbete). O que se coaduna com o conceito 

de fantástico previamente exposto. Ao contrário, o sentido de sonho pouco se afastará 

de “conjunto de imagens, de pensamentos ou de fantasias que se apresentam à mente 

durante o sono” (idem). O que restringe a possibilidade interpretativa das estrofes 

seguintes.  

Ainda nesse folheto, mais à frente, a caracterização do cangaceiro 

personagem: 

 

Um pesadelo medonho 
Agitava esse detento, 
De olhos arregalados 
De folego já sem alento, 
Cabelos arrepiados 
No maior de seu tormento. 
 
Dava saltos como doido 
Batendo dentro da cela, 
Se esforçando por falar 
E a voz presa na goela 
E p’ra acordar precisou 
Do grito da sentinela 
 
E o resto dessa noite 
Ele passou acordado, 
Já p’ra amanhecer o dia, 
Depois de se ter acalmado, 
Contou o sonho seguinte 
Por ser muito interrogado. (BARROS, 1918, p. 3 e 4) 

 

A prisão do cangaceiro é definitivamente um fato importante para a percepção 

do autor e a representação de Antônio Silvino nos folhetos de Leandro. Há uma 

evidente aterrissagem para o real, afastando a personagem da elevação hiperbólica 

folhetos marcados pela voz enunciadora de Silvino. Estudioso das coisas do Norte, 

Leonardo Mota nos diz em um livro publicado originalmente em 1930 que: 

 

O aprisionamento de Lampião não se me afigura impossível. Nada 
importa diga ele que prefere a morte. Antônio Silvino também o dizia, 
mas, apenas se viu baleado, foi o primeiro em fazer questão de 
mansamente se entregar à justiça. Restabelecido ulteriormente, 
voltaram-lhe no presídio, os ímpetos brutais, como na manhã em que, 
entre descomposturas do calão mais vil, sacudiu um pão na cara de 
um desembargador (MOTA, 2002a, p. 36). 
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Mais de quinze anos após o fato da prisão do cangaceiro, a apresentação do 

ocorrido por Mota em nada reveste Antônio Silvino de coragem e valentia. Não passa 

despercebido que essa imagem é semelhante à nova representação que Leandro 

constrói para seu personagem. O impacto da prisão e o detalhamento das 

circunstâncias pelos jornais e pela “boca do povo” possivelmente demandaram que a 

afamada figura recebesse novo tratamento, como vemos ao compararmos os dois 

folhetos.  

Linguisticamente, a diferença mais acentuada proveniente do fato de que em 

A visão de Antônio Silvino a narrativa acontece sempre pelo ponto de vista de um 

narrador observador, sem espaço para a voz de terceiros. Ao contrário, em O sonho 

de Antônio Silvino na cadeia em que lhe apareceram as almas de todas as pessoas 

que ele matou, o narrador abre espaço na citação do discurso direto de Antônio 

Silvino, que se torna uma espécie de segundo narrador (em primeira pessoa). Cito, 

para fins de comparação, trechos das duas obras. Primeiramente A visão de Antônio 

Silvino: 

 

Nessa noite ia Silvino 
Junto com seis companheiros, 
Rapazes de confiança 
Robustos e muito ligeiros 
Era mesmo que levar  
Seis couraçados guerreiros. (BARROS, s/d d, p. 3) 

 

Já em O sonho de Antônio Silvino na cadeia em que lhe apareceram as almas 

de todas as pessoas que ele matou: 

 

E nessa noite ia eu 
Junto com 6 companheiros 
Rapazes de confiança 
Corajosos e ligeiros, 
Era mesmo que eu levar 
Seis couraçados guerreiros. (BARROS, 1918, p. 5) 

 

A mudança do substantivo “Silvino” para o pronome “eu” exigiu adequações 

linguísticas para que se mantivesse a métrica do verso. Razão pela qual o autor 

introduz também a conjunção “E” no começo do verso. E é por finalidade semelhante 
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a maior parte das modificações observadas. O que não impede que haja outras 

alterações e, até mesmo, discursos diretos de Silvino no folheto sobre a visão: 

 

Ali Antônio Silvino 
Botou a vida de um lado  
E disse: pode vir tudo 
Agora estou animado 
Venham os diabos todos 
Deixem o inferno trancado 
 
Venham todos do inferno 
Deixem limpo o território 
Se for pouco vão chamar 
Os que têm no purgatório 
Convidem todos os mortos 
Peçam-lhe um adjutório  
 
Eu só respeito do céu 
O mais tudo pode vir 
Não escolho em quem atiro 
Quem quiser pode partir 
Até no próprio diabo 
Se atirar vejo cair. (BARROS, s/d, p.15. Grifos meus) 

 

O trecho é exceção na composição de “Visão”, já que o narrador faz citação 

direta da fala de Antônio Silvino. Gostaria, também, de chamar atenção ao trecho 

grifado, cuja ordem em “Sonho” será: 

 

Eu só respeito do céu 
O mais tudo pode vir, 
Até no próprio diabo 
Se atirar vejo cair 
Não escolho em quem atiro 
Quem quiser pode partir. (BARROS, 1918, p. 14. Grifos meus) 

 

Os versos citados explicitam a continuidade de uma determinada valentia 

característica dos cangaceiros expressa nas obras com narrador cangaceiro em 

primeira pessoa estudadas anteriormente. A ideia de atirar no diabo ou a de ter o tiro 

certeiro são apanágios da qualidade guerreira. Não apenas nesse tópico, mas na 

relação com a religiosidade esses folhetos mantêm relações intrincadas com aqueles 

outros já estudados nos quais aparece o cangaceiro como narrador personagem. Cito 

trecho do “Sonho” (1918), mas ressalto que as alterações em relação à Visão (s/d d) 

são meramente linguísticas e não de conteúdo: 
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Disse alferes Maurício: 
Dai-me esse rifle, assassino; 
Eu então lhe respondi: 
– Eu inda era menino,  
Mas fazia sacristão  
Dormir na corda do sino. (BARROS, 1918, p. 7) 

 

O tom cômico da fala de Silvino vem concomitante com a afirmação de sua 

valentia e do desprezo pelo aspecto terreno da religião, em seus sacerdotes e, no 

caso, o sacristão. Mas isso não deve ser entendido como uma aversão à religiosidade 

ou uma forma de ateísmo. Seguindo a mesma narrativa encontraremos: 

 

Então ali estaquei 
Prestando atenção 
Por traz dum vulto daqueles 
Vi se erguer um grande cão 
Me lembrei quando em pequeno 
E puxei uma oração. 
 
[...] 
 
Eu conheci ali  
Não tinha por quem gritar 
Chamei por Nossa Senhora 
Vi tudo então se afastar 
Mas eu fiquei de tal forma 
Que nem podia falar. (BARROS, 1918, p. 12) 

 

A oração e o apelo à Nossa Senhora deixam claro que a aversão se restringe 

às figuras dos homens ligados à religião. E, mais ainda, o fato de o perigo ter se 

afastado do cangaceiro quando chamou pelo nome da mãe de Jesus parece revelar 

um traço pertinente dessa religiosidade popular sem igreja: há uma efetividade de 

resultados nessa forma de viver a fé. O folheto de Leandro é um rico documento das 

percepções sociais das classes populares no início de século XX. Subsídios como 

esse podem contribuir para reflexões de uma sociologia da religiosidade popular no 

Brasil em seus variados e ricos aspectos.  

Ao considerarmos o entrecho propriamente dito, não há modificações 

significativas, com ressalva para as introduções (já apontadas) e o desfecho. 

Comentarei, portanto, alguns pontos do final da narrativa exemplificativamente. Em 

“Visão”: 

 

Aí sumiram-se os vultos, 
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Ficou Silvino sentado; 
Adormeceu ali mesmo, 
As armas todas de um lado 
Acordou no outro dia 
Já o sol tinha alteado. 
 
Foi quando o pessoal dele 
Acharam onde ele estava,  
Que desde meia noite 
Que tudo se lastimava 
Não havia uma pessoa 
Que julgasse onde ele andava. 
 
Ficou Antônio Silvino 
Temido dessa caipora 
Que um dia viu um alferes 
Lembrou-se daquela hora, 
Avançou-lhe nas orelhas 
Inda tirou uma fora. (BARROS, s/d, p. 16) 

 

Após a batalha, com o sumiço dos “vultos”, o cangaceiro adormece ao lado 

de suas armas. O resultado do evento foi um temor de Antônio Silvino pelo 

sobrenatural. “Caipora” é um regionalismo brasileiro e significa: “má sorte, azar, 

infelicidade; caiporismo, caiporice” (HOUAISS, verbete). Mas sua origem está 

relacionada mais profundamente à “entidade fantástica da mitologia tupi, muito 

difundida na crença popular, [...], dele se dizendo que aterroriza as pessoas e é capaz 

de trazer má sorte e mesmo causar a morte” (Idem). Ou seja, há remotamente uma 

ligação às crenças dos nativos americanos, a ideia de caiporismo parece conservar o 

sobrenatural, conforme visto no trecho. A referência final ao alferes está relacionada 

ao fantasma do Alferes Maurício, primeiro vulto encontrado por Silvino na história. 

Conclui-se que o evento não encerra a valentia do cangaceiro. Mesmo estando em 

minoria e desvantagem frente ao oculto, ao retornar ao mundo dos vivos, Silvino é um 

homem valente e inflige duros castigos a seus adversários: “Avançou-lhe nas orelhas/ 

Inda tirou uma fora”.  

Esse desfecho é bastante divergente daquele que encontramos em “Sonho”: 

 

Ali sumiram-se os vultos; 
Fazendo grande alarido; 
Foi quando rolei da cama 
E caí no chão sem sentido, 
E o grito da sentinela 
Ecoou no meu ouvido. ” 
 
Aqui terminou o sonho  
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Que Antônio Silvino contou, 
E o carcereiro me disse 
Que muito se admirou, 
De ver a grande tristeza 
Em que Silvino ficou. 
 
Disse ele Antônio Silvino 
Ficou muito comovido 
Pensando na liberdade 
Que como bandido. 
Se lastimando da sorte 
Igual a um desiludido. (BARROS, 1918, ´p. 15) 

 

Nesse novo contexto da narrativa – Silvino preso – o cangaceiro rolou da 

cama durante o pesadelo e foi acordado pelo seu carcereiro. Ao narrar o sonho foi 

acometido de “grande tristeza”. E, ao fim, lamenta-se não pelo sonho, mas pela 

condição de preso, pela perda da liberdade. O que se observa é que os dois 

momentos são relativamente independentes, já que essa situação final do cangaceiro 

não é o desenrolar do entrecho de seu sonho. Parece ser, conforme já apontei 

anteriormente, uma adaptação da história anterior à nova realidade fática de Silvino: 

estratégia para a venda de folhetos e aproveitamento da fabulação já escrita. 

 

3.1.2.3 A valentia vista pelo narrador observador 

 

Em outros dois folhetos narrados em terceira pessoa percebemos a 

continuidade das imagens sobre o cangaceiro semelhantes àquelas das obras 

narradas em primeira pessoa pela voz de Silvino. Refiro-me a: A ira e a vida de Antônio 

Silvino (1910-1912d) e A confissão de Antônio Silvino (s/d c). Além dessas, mantém 

essa característica Luta do Diabo com Antônio Silvino (1913-1914), cujo narrador em 

primeira pessoa é uma espécie de narrador oral, apresentando uma história contada 

por um “velho do sertão”: estratégia semelhante àquela utilizada em A visão de 

Antônio Silvino (s/d c) e O sonho de Antônio Silvino na cadeia em que lhe apareceram 

as almas de todas as pessoas que ele matou (1918). Tratarei todos individualmente a 

seguir, apontando suas características próprias e aquilo que é comum à obra em seu 

conjunto.  

Em A ira e a vida de Antônio Silvino (1910-1912d) observamos que Leandro 

Gomes de Barros procurou influenciar seu público leitor a favor da candidatura do 

Coronel Rego Barros para governador do estado da Paraíba em 1912. O nome de 
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Rego Barros surge relacionado às chamadas “políticas de salvações” (CARONE, 

1974, p. XVII; 255-293): ação de militares e participação nas disputas políticas locais 

como forma de enfrentamento aos setores oligárquicos dominantes da política 

brasileira. Essa disputa por espaços políticos revela a influência que o exército 

buscava manter na política nacional:  

 

As derrubadas oligárquicas que caracterizam as salvações 
coincidiram com a eleição do marechal Hermes da Fonseca para a 
presidência da República (1910-1914) e com a presença de várias 
pessoas de sua família em cargos políticos. Tal fato faz crer que as 
salvações foram conduzidas pelo Catete (ATLAS HISTÓRICO DO 
BRASIL, 2017). 

 

Além disso, demonstra a rigidez das estruturas políticas das quais se serviam 

as classes dominantes do Nordeste brasileiro, já que as investidas políticas e até 

mesmo bélicas foram intensas. Mantendo-se, de uma maneira geral, a perpetuação 

das formas de poder local e seus reflexos nacionais por via da política dos 

governadores. E, grande parte dos casos em que houve alternância de poder, isso 

contribuiu muito mais para o grupo oligárquico adversário do que realmente qualquer 

mudança estrutural efetiva e profunda. Segundo ponderou Edgard Carone: “A cisão 

reflete toda a complexidade de relações entre políticas estaduais e a federal; porém o 

resultado é a retomada da ofensiva legal dos militares, que tem apoio na opinião 

urbana e a simpatia das oligarquias estaduais dissidentes” (CARONE, 1974, p. XVII). 

Especificamente no caso da Paraíba, nos informa os autores do Atlas 

Histórico do Brasil da Fundação Getúlio Vargas/CPDOC que: 

 

Contra a oligarquia Machado, na Paraíba, foram anunciadas 
candidaturas de oficiais do Exército. O primeiro, coronel Rego Barros, 
foi dissuadido do intento após intervenção direta de Hermes da 
Fonseca e do ministro da Fazenda Rivadávia Correia. Abílio de 
Noronha, coronel cotado por Dantas Barreto para substituir Rego 
Barros, foi transferido para o Mato Grosso, minando, portanto, uma 
candidatura militar (ATLAS HISTÓRICO DO BRASIL, 2017).7 

 

O momento histórico ficou registrado também pela participação intensa de 

populares na construção do discurso salvacionista disparado pelo Palácio do Catete. 

Daí as disputas eleitorais já sangrentas da região terem tido nesse período conflitos 

                                                           
7 ATLAS HISTÓRICO DO BRASIL; FGV/CPDOC. Políticas das salvações. Disponível em: 
http://atlas.fgv.br/verbetes/politica-das-salvacoes. Acesso em 01 de jun 2017. 
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ainda mais acirrados envolvendo não só jagunços e senhores, mas militares e 

populares (ligados aos diversos posicionamentos). A participação da população 

nesses eventos pode ser entendida como um “descontentamento de setores da 

população brasileira com o domínio de tipo personalista, predominante na ‘política dos 

governadores.’” (Idem). O que significa dizer que não se trata simplesmente de 

adesão à oligarquia minoritária ou à proposta política do exército, mas um 

esgotamento de um tipo de política ditado pelas oligarquias majoritárias e a busca por 

alternativas no horizonte curto. 

É nesse contexto histórico e político acirrado que devemos compreender os 

versos de Leandro Gomes de Barros: 

 

A Paraíba do Norte 
Hoje está em desatino 
Queixam-se uns do governo 
Outros de Antônio Silvino 
A política lá parece 
Um brinquedo de menino 
 
A polícia e o exército 
Nada lá podem fazer, 
A oposição se arma 
Grita ao povo vamos ver, 
Quem tem roupa na mochila 
E pernas para correr. 
 
[...] 
 
Antônio Silvino disse 
Eu não aliso ninguém 
Se Rego Barros perder 
A cousa aqui não vai bem 
Em pilão que eu pisar milho 
Pinto não come xerém. (BARROS, 1910-1912d, p. 1-2) 

 

O primeiro parágrafo surpreende por ser incisivo em relação à política 

realizada pelas oligarquias locais no estado da Paraíba: “brinquedo de meninos”. Com 

essa tirada ferina, Leandro Gomes de Barros sintetiza certo descontentamento 

popular e, ao mesmo tempo, desmoraliza a ação dos grupos historicamente 

detentores do poder local.  

No segundo parágrafo, observamos a já citada ruptura interna entre as forças 

republicanas brasileiras: civilistas e salvacionistas. De um lado, o poder 

institucionalizado da “polícia e o exército” e, de outro, uma “oposição”, aqui 



176 
 

compreendida como a situação local e a oposição em nível nacional, cujo poder era 

exercido por Hermes da Fonseca, eleito em 1910 com vitória significativa contra Rui 

Barbosa.  

No último trecho citado vemos explicitamente o apoio do escritor, travestido 

na voz de Antônio Silvino – em discurso direto – para a campanha do Coronel Rego 

Barros. Em outras obras o autor já apresentara críticas contundentes à organização 

da República; dentre elas, podemos lembrar o início do folheto Um pau com formigas: 

 

Chama este século das luzes 
Eu chamo de século das brigas 
A época das ambições 
O planeta das intrigas 
Muitos cachorros num osso 
Um pau com muitas formigas. 
 
Então depois da República 
Tudo nos causa terror 
Cacete não faz estudo 
Mas tem carta de doutor 
A cartucheira é a lei 
O rifle o governador. (BARROS, 1912, p.1) 

 

A violência com a qual vinha sendo levada a política local é explicitada nesses 

versos. E seus princípios norteadores não ficam escondidos: brigas, ambições, 

intrigas, terror, cacete, cartucheira e rifle. A metonímia segundo a qual o rifle é o 

governador esclarece a visão do autor de folhetos – e grande parte da população local 

– em relação à condução da vida pública. Não é sem razão que na primeira estrofe 

de A ira e a vida de Antônio Silvino (1910-1912d) o autor constrói uma aproximação 

entre o governo e Antônio Silvino. Vistos dessa forma, a partir da “política das armas” 

e da política personalíssima das oligarquias locais, realmente o cangaceiro tornou-se 

uma espécie de “governador do sertão”.  

A perspectiva política registrada por Leandro em A ira e a vida de Antônio 

Silvino (1910-1912d) contribui inclusive para compreendermos a inserção econômica 

e social do autor naquela sociedade paraibana do início do século XX. Para isso, reflito 

comparativamente sobre as personagens de Fogo morto do também paraibano José 

Lins do Rêgo. O romance publicado originalmente em 1943 é subdividido em três 

partes, cada uma delas enfocando uma personagem, que lhes fornecem os títulos: “O 

mestre José Amaro”, “O engenho de seu Lula” e “O capitão Vitorino”. Menção à figura 

de Rego Barros é feita no romance e, creio eu, a percepção de Lins do Rego dos 
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grupos sociais próximos ou distintos do discurso das políticas de salvações pode 

contribuir para compreender como esse mesmo discurso se insere na obra de 

Leandro. 

 Muito se tem confundido a circulação popular dos folhetos com uma afinidade 

ideológica de seus autores às camadas mais subalternas da sociedade. É um 

pensamento que reduz em muito todo o arcabouço econômico e social sobre o qual 

se sustentam as diretrizes de produção, consumo e circulação do gênero. Na obra de 

Lins do Rego, o sujeito pertencente às camadas mais populares é mestre José Amaro, 

artesão que vive nas terras do engenho de seu Lula como homem livre, agregado. Na 

descrição que o próprio personagem faz de si no romance: “Mestre José Amaro é 

pobre, é atrasado, é lambe-sola, mas grito não leva.” (REGO, 1991, p. 10). Essa 

personagem tem uma relação muito diferente dos demais em relação ao cangaceiro 

Antônio Silvino: por lhe admirar a valentia e a liberdade, o artesão projeta suas 

frustrações nessa espécie de cavaleiro nordestino: “O nome de Antônio Silvino exercia 

sobre ele [José Amaro] um poder mágico. Era seu vingador, a sua força indomável, 

acima de todos, fazendo medo aos grandes.” (REGO, 1991, p. 52). É essa, ao que 

parece, a visão expressa em grande parte dos folhetos cujas histórias são narradas 

pelo próprio cangaceiro. Posicionamento esse que, conforme compreendo, está 

relacionado à estratégia estética que busca a venda das obras a partir do interesse 

do público, já que, após a prisão de Silvino, é comum percebermos a mudança de 

dicção do autor no tratamento ao cangaceiro.  

O perigo de simplificação da complexidade do gênero e do próprio Leandro é 

ainda mais evidente quando comparamos esse seu folheto-propaganda ao 

personagem Capitão Vitorino – também chamado de Vitorino Papa-Rabo no romance 

de Lins do Rego – espécie de síntese nordestina de Quixote e Sancho. Vitorino não é 

nem senhor nem pertence às classes mais subalternas. Ao contrário, sua ação 

durante o romance questiona as ordens estabelecidas tanto pelos cangaceiros quanto 

pela velha política oligárquica. Dentro do contexto do romance – da inativação de 

engenhos, dando lugar às inovações tecnológicas agromanufatureiras – a 

personagem de Vitorino aparece como uma voz insurgente, que questiona, nega e 

propõe: sujeito de uma ainda incipiente classe média e que na história do país é 

fundamental para a mudança de paradigma da vida econômica e política que vai do 

rural para o urbano naquele início de século XX. Não sem razão, a admiração do 

Capitão Vitorino não recai sobre seu primo Coronel José Paulino, representante das 
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velhas oligarquias rurais. A busca de Vitorino é estabelecer nova ordem social 

representada pelas proposições das políticas salvacionistas: “O que mandaria dizer 

ao presidente? O que mandaria dizer ao Coronel Rego Barros? Em nome do povo de 

Pilar, em nome dos cidadãos honestos do município, pediria garantia aos poderes 

públicos.” (REGO, 1991, p. 234 – 235). A demanda por poderes públicos, o discurso 

sobre a cidadania e ação política articulada com uma ideia nacional são 

representativos de determinado pensamento político relacionado a novos atores 

políticos que irrompem nesse momento em grande parte do país em meio às disputas 

das oligarquias locais. Sobre esses processos históricos em andamento observado 

nos folhetos estudados, cito Florestan Fernandes em A revolução burguesa no Brasil: 

 

A eclosão do regime de classes [o fim do regime escravocrata] 
quebrou essa possibilidade [controle das divergências dentro da 
ordem], pulverizando os interesses das classes dominantes (não só 
entre categorias da grande burguesia; mas ainda convertendo os 
setores médios numa fonte de crescente pressão divergente). Ao 
mesmo tempo, ela ampliou o cenário dos conflitos potenciais, dando 
viabilidade a emergência de uma ‘‘oposição de baixo para cima”, difícil 
de controlar e fácil de converter-se em “oposição contra a ordem”. Ora, 
as elites brasileiras não estavam preparadas para as duas 
transformações concomitantes. Acomodaram-se de modo mais ou 
menos rápido a primeira diferenciação, que brotava no ápice da 
sociedade e podia ser tolerada como uma divergência intra muros e 
que, no fundo, nascia de uma pressão natural para ajustar a 
dominação burguesa a seus novos quadros reais. No entanto, viram 
os efeitos da segunda diferenciação como um desafio insuportável, 
como se ela contivesse uma demonstração de lesa-majestade: as 
reservas de opressão e de repressão de uma sociedade de classes, 
em formação foram mobilizadas para solapá-la e para impedir que as 
massas populares conquistassem, de fato, um espaço político próprio, 
“dentro da ordem”. Essa reação não foi imediata; ela teve larga 
duração, indo do mandonismo, do paternalismo e do ritualismo 
eleitoral a manipulação dos movimentos políticos populares, pelos 
demagogos conservadores ou oportunistas e pelo condicionamento 
estatal do sindicalismo. (FERNANDES, 1976, p. 207 e 208.) 

 

O processo longo e gradual da formação da mentalidade burguesa no Brasil 

foi capitaneado por elites oriundas das diversas oligarquias locais; buscou, a todo 

momento, plasmar as mudanças econômicas e estruturais a seus interesses de grupo 

e personalíssimos, capitaneando as insatisfações populares (de baixo para cima) em 

suas disputas entre elites (intra muros). Tal processo foi movendo, em diversos 

momentos, as mentalidades do contingente populacional médio urbano e rural em prol 
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de modificações pontuais ligadas ao favorecimento de grupos políticos, mas 

travestindo-os de demandas populares.  

É relevante observar que em diversos folhetos, como o já citado Pau com 

formigas (BARROS, 1912), Leandro demonstra repulsa à República, identificando-a 

como causadora de brigas, disputas, mortes e falta de ordem. Essa percepção comum 

à época está diretamente ligada à incapacidade republicana nacional de criar de 

imediato um imaginário próprio e suficiente para erigir sentidos de nação e de unidade. 

Ruth Brito Lemos Terra já analisara essa repulsa à República associando-a a certa 

idealização dos tempos da Monarquia: 

 

O progresso e os novos inventos são condenados, o poeta pergunta 
para que servem o cinema, o automóvel e outros inventos se os 
homens continuam a passar fome. O tempo ideal é associado à 
Monarquia, “quando não faltava chuva/e impostos não havia” 
(Saudades do tempo passado, estr. 19, v. 5-6); em contrapartida, as 
desgraças começaram “desde que entrou a república”. (TERRA, 1983, 
p. 76) 

 

Para muitos, os males das disputas políticas encontravam-se na ruptura com 

a Coroa. O que levou desde a saudosismos em relação ao Império a movimentos mais 

concretos, como o Arraial de Canudos. Por essa razão, associo o apoio de Leandro 

Gomes de Barros à candidatura de Rego Barros como uma busca pelo imaginário de 

nação e de ordem oferecido pelas forças armadas naquele momento, mas também às 

disputas intra muros das elites nacionais, que souberam plasmar no processo histórico 

suas demandas específicas de classe com aparências de demanda popular. Há uma 

pequena “crônica da proclamação” encontrada em Formação das almas, livro de José 

Murilo de Carvalho sobre a construção do imaginário social e político da República no 

país, que confirma os sentidos propostos por minha análise: 

 

O povo seguiu curioso os acontecimentos, perguntou-se sobre o que 
se passava, respondeu aos vivas e seguiu a parada militar pelas ruas. 
Não houve tomadas de Bastilhas, marchas sobre Versalhes nem 
ações heroicas. O povo estava fora do roteiro da proclamação, fosse 
este militar ou civil, fosse de Deodoro, Benjamin ou Quintino Bocaiúva. 
O único exemplo de iniciativa popular ocorreu no final da parada 
militar, quando as tropas do Exército deixavam o Arsenal da Marinha 
para regressar aos quartéis. Os populares que acompanhavam a 
parada pediram a Lopes Trovão que lhes pagasse um trago. A conta 
de quarenta mil-réis acabou caindo nas costas do taverneiro, pois 
Lopes Trovão só tinha onze mil-réis no bolso. O anônimo comerciante 
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tornou-se, sem querer, o melhor símbolo do papel do povo no novo 
regime: aquele que paga a conta. (CARVALHO, 2017, p; 56) 

 

O que gostaria de evidenciar com isso é que a obra A ira e a vida de Antônio 

Silvino (1910-1912) deixa-nos perceber que a posição econômica e ideológica de 

Leandro não pode ser confundida em todo com aquela das camadas mais subalternas 

(como mestre José Amaro), ou com a disputa entre oligarquias (Seu Lula e José 

Paulino). Esse folheto específico, nos deixa entrever que embora seja herdeira das 

expressões artísticas sertanejas, a literatura de folhetos surge e se consolida durante 

uma mudança de modelos econômicos e políticos e em um ambiente urbano. Seu 

autor, homem do campo por sua origem, instala-se na capital e organiza sua arte aos 

moldes empresariais. Por essa razão reafirmo ser necessário termos em mente a 

complexidade desses elementos contextuais e, assim, evitar simplificações de 

sentidos no estudo de obras de folheto. Embora parte significativa do público dos 

folhetos seja composta de “José Amaros”, o autor não se confunde socialmente e 

economicamente com este, sequer com o Coronel. A interpretação que proponho é a 

de que há um registro da complexificação das situações políticas locais, 

correspondente à maior complexidade econômica e social daquela sociedade.  

Bastante diferente é a obra Luta do Diabo com Antônio Silvino (1913-1914). 

Nesse folheto o cangaceiro é enfrentado por um diabo de nome “Mané Diabo”, oriundo 

do “país da miséria”. Estão presentes elementos do cômico e do hiperbólico, além do 

desdém a figuras cuja representação social é negativa, como as sogras, os novas-

seita (evangélicos) e os padres. Já na apresentação do cangaceiro vemos sua 

elevação hiperbólica: 

 

A tiro ninguém o mata 
Com punhal ninguém o fura 
Para o couro de um daquele  
Não se encontra faca dura 
Não há sol que ele ache quente 
Nem noite que ache escura. (BARROS, 1913-1914, p. 2) 

 
O exagero na descrição do cangaceiro eleva-o a um patamar maravilhoso, 

como uma espécie de homem superior. Só nessa condição será possível enfrentar 

uma figura como o diabo: 

 

Escolheram no inferno 
Um diabo mais ladino, 
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Então fizeram a escolha 
No mais esperto e mais fino 
Para vir aqui no mundo 
Buscar Antônio Silvino. (Idem, p.3) 

 

A elevação do adversário do herói-bandido parece guardar bastante da sintaxe 

artística dos romances de cavalaria. É importante lembrar que Leandro Gomes de 

Barros foi introdutor e profícuo produtor de folhetos e romances em versos de obras 

do ciclo carolíngio, relativas a Carlos Magno e seus cavaleiros. Não é, portanto, de se 

estranhar esse eco de épos da cavalaria ouvido ao fundo ao declamarmos esses 

versos. Não é, claro, aquele mesmo das obras de Homero e Virgílio, mas uma 

dimensão épica relida na perspectiva ideologia popular, pela voz cômica do povo. 

Assim como um Rabelais ou um Cervantes: são profícuos os diálogos com Leandro 

na perspectiva do grande tempo bakhtiniano (BAKHTIN, 2015). Ao voltar para o 

inferno, Mané Diabo faz uma “compra de almas” e a vertente satírica e extravagante 

da obra de Leandro novamente se expressa: 

 

Das compras que ele fez lá 
Não chegou uma perfeita 
Trouxe almas de mil sogras 
Duas mil de novas-seita  
Cento e quatorze de frades 
Toda a compra foi mal feita. (Idem, p. 7) 

 

A própria ideia de comprar almas de sogras, novas-seitas e frades é, por si só, 

elemento cômico e rebaixado. Não obstante, o fato de não chegarem perfeitas, 

assinala a qualidade das referidas almas por defeito intrínseco a elas mesmas. Por 

essa razão, um duplo rebaixamento cômico. 

Ainda na clave da comicidade, o folheto A confissão de Antônio Silvino (s/d c) 

pode enganar àquele que só leia seu título, pois leva erroneamente à conclusão de se 

tratar de um texto no qual Antônio Silvino confessa os crimes que cometeu. Ao 

contrário, é o seu padre confessor que se revela ex-cangaceiro e, ao final, o folheto é, 

ao fim e ao cabo, a narrativa de um duelo. O referido texto tem início com um inusitado 

arrependimento do cangaceiro: 

 

Antônio Silvino, um dia,  
Pensava na sua vida,  
Dizendo: – Minha existência 
Neste mundo foi perdida –  
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Eu perco a graça do Eterno 
E o carrasco do inferno 
Me espera de mão erguida! 
 
Dessa vez, encontrou um padre,  
Entrando em conversação. 
Disse o padre: – Não se entregue 
A tal desesperação! 
Jesus, nosso salvador, 
Não despreza o pecador – 
Tá no céu de prontidão! 
 
É a Escritura que diz: 
Dimas foi um quadrilheiro 
Madalena namorava, 
São Paulo foi cangaceiro... 
Todos foram perdoados – 
São hoje santificados, 
Graças ao manso Cordeiro! (BARROS, s/d c, p. 3) 
 

Esse início de narrativa está bem distante das perspectivas do leitor em relação 

à obra de Leandro sobre Silvino. Nesse espaço entre o esperado e o espanto, o autor 

segura o leitor na expectativa da solução possível ao impasse. Aqui esse 

incompreensível se situa no arrependimento cristão e, aparentemente, sincero do 

cangaceiro. A aparente verdade das intenções de Antônio Silvino é resultado do 

mecanismo de introduzir a partir de um narrador onisciente o discurso direto do 

cangaceiro: aventura-se, assim, o leitor diretamente na consciência de Silvino, 

gerando uma imagem de verdade íntima do narrado. 

 Merece, ainda, destaque nesses versos a escolha dos pares Dimas-

quadrilheiro e São Paulo-cangaceiro. A troca métrica de epítetos entre os santos nos 

versos não seria problema do ponto de vista formal, já que há uso de artigo indefinido 

no verso de Dimas para que o mesmo contasse com sete sílabas poéticas: sendo 

assim, para inverter as caracterizações, o poeta poderia trocar São Paulo por Dimas 

e mais o artigo indefinido “um”. Acontece que na tradicional hagiografia católica Dimas 

é o ladrão arrependido pregado ao lado de Cristo na cruz (Lucas 23:39-43) e São 

Paulo é soldado romano convertido por interseção de Jesus em meio a um clarão 

(Atos 9: 1-10). A caracterização, então, se bem analisada, revela uma valoração social 

do cangaço por parte do personagem enunciador: o padre confessor. Não apenas, o 

sacerdote afirma que a descrição se encontra nas “Escrituras”; ou seja, dentro dos 

postulados da religião, trata-se de uma verdade inconteste. Evidente que o trecho é 

uma adaptação dos sentidos do texto bíblico para a realidade da recepção do folheto. 
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No entanto, ao fazer esse processo de tradução, as escolhas vocabulares expressam 

também o campo semântico e os posicionamentos sociais dos sujeitos envolvidos na 

relação dialógica.  

O desenrolar da “confissão” se concentra na tensão do diálogo entre o 

cangaceiro e o padre. De um lado a tentativa de o religioso fazer com que Antônio 

Silvino encerre a vida de cangaço: “ – Primeiro se confessando, / Se recolhendo à 

prisão! / Entregando-me o dinheiro/ que dos outros tem roubado;/ me entregando esse 

armamento –/ Assim será perdoado.” (BARROS, s/d, p. 4-5). Por outro, de Silvino se 

negando e afirmando os valores da valentia sertaneja: “A vida é de desespero/ e o 

deus do cangaceiro/ É o rifle mais o facão!” (idem). 

Há, no entanto, uma surpreendente e cômica reviravolta: o padre revela-se 

valente, coloca a batina de lado e desafia o cangaceiro que não quer se converter: 

 

Antônio Silvino disse: 
– Meu padre, você está louco! 
Eu vou fazer-lhe um trabalho 
Que nunca se fez em porco – 
Você, antes de morrer,  
Talvez só possa dizer 
Meu carro encontrou um toco! 
 
O padre disse: – Meu filho, 
Talvez hoje eu lhe dê cabo 
Dentro da igreja dou padre, 
Mas fora sou um diabo! 
Você diz que não tem fim,  
Porém, se partir pra mim, 
Vem mole que só quiabo! (BARROS, s/d, p. 7) 

 

Nessa reviravolta, podemos observar a herança das leituras dos romances de 

cavalaria feitas pelo autor. A inspiração carolíngia na obra de Leandro Gomes de 

Barros é desvendada por Jerusa Pires Ferreira em seu estudo intitulado Cavalaria em 

cordel (FERREIRA, 2016). São da pena de Leandro os famosos romances populares 

em versos: A batalha de Oliveiros contra Ferrabrás e A prisão de Oliveiros. No entanto, 

não é de se espantar que haja desdobramentos das características do gênero de 

cavalaria em folhetos próximos em sua semântica social de valores e de 

representações, como é o caso do cangaceiro (espécie de cavaleiro sertanejo). Assim, 

ao ser trazida ao presente estudo, a categoria do “de repente” estudada por Bakhtin 
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em relação aos romances de cavalaria, poder lançar luzes a essa virada da narrativa 

de Leandro: 

 

Nos romances de cavalaria, o “de repente” como que se normaliza, 
torna-se algo absolutamente decisivo, quase normal. O mundo inteiro 
se torna maravilhoso e o próprio maravilhoso se torna habitual (sem 
deixar de ser maravilhoso). O próprio eterno “imprevisto” deixa de ser 
algo imprevisto. O inesperado é esperado e só se espera o 
inesperado. O mundo inteiro limita-se à categoria de “de repente”, à 
categoria do acaso maravilhoso e inesperado. (BAKHTIN, 2010, 269) 

 

Após a transformação “de repente” do padre confessor em cangaceiro, há 

uma equalização na disputa. E uma sucessão de “de repentes” narrativos expressos 

justamente pelo encontro de forças equivalentes em embate: 

 

Antônio Silvino disse: 
– Pois vamos ver, padre-mestre! 
Custoso é ver sogra boa 
E nova seita que preste, 
Bode por gosto lavar-se 
Jumento no mar criar-se 
Nascer baleia no agreste! 
 
O padre disse: – Eu não acho 
Nada no mundo custoso – 
Só acho você sair  
Comigo vitorioso! 
Eu, no tempo que brigava, 
Todos os dias guardava 
Orelhas de criminoso! (BARROS, s/d, p. 8) 

 

Havia uma contradição aparente entre esse folheto e os demais em relação à 

representação dos padres e frades. Como demonstrei anteriormente nesse estudo, a 

ideologia popular marcantemente representada nas obras estudadas é de uma 

“religiosidade sem religião”. Aversão às instituições religiosas, sem, no entanto, negar 

determinada interpretação popular de seus discursos e dogmas. Quando, no início da 

narrativa, Silvino começa uma confissão com um padre, do ponto de vista da recepção 

social desse ato de contrição, haveria um rebaixamento moral do cangaceiro. Ou seja, 

aparentemente, Silvino iria equalizar seu estatuto moral com as instituições religiosas 

tão criticadas nos outros folhetos estudados. No entanto, ao contrário do imaginado, 

ao revelar-se ex-cangaceiro, é o padre que se alça ao mesmo patamar de homem 

valente socialmente elevado. São, então, dois sujeitos da mesma envergadura vistos 
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como pares morais para aquelas condições de enunciação. Nasce aí a possibilidade 

estética de travarem árdua briga, recheada de peripécias “de repente”, sem que haja 

efetivamente um vencedor ao final. 

A fala de Antônio Silvino nos últimos versos citados permite que percebamos 

se tratar do mesmo diapasão estético dos demais cordéis. Suas comparações são 

cheias de galhofa, além de inversões cômicas e impossíveis. O riso direcionado às 

sogras e aos nova seitas, inclusive, remete à compra de almas em Luta do Diabo com 

Antônio Silvino (1913-1914). 

 

3.2 MUITOS FIÉIS SEM CATEDRAL: MUITOS LEITORES SEM PRIVILÉGIO SOCIAL FAZEM 

LITERATURA? 

 

Em setembro de 1976, Carlos Drummond de Andrade publicou um artigo em 

que fazia menção à eleição realizada em 1913 pela revista Fon-Fon!. Essa seleção 

dava para Olavo Bilac o título de “príncipe dos poetas” (Apud VIANNA, 2016, p. 114). 

O artigo de Andrade foi escrito por ocasião da publicação do tomo II de Literatura 

popular em verso, livro pertencente a uma coleção sobre o gênero editado pela 

Fundação Casa de Rui Barbosa (1976). As finalidades do artigo parecem ser duas: 

divulgar a obra da FCRB e atuar como polemista. Nessa segunda função, o que nos 

questiona o poeta mineiro são os critérios subjetivos e objetivos para as declarações 

sobre o estatuto do literário: 

 

Em 1913, certamente mal informados, 39 escritores, num total de 173 
elegeram por maioria relativa Olavo Bilac príncipe dos poetas 
brasileiros. Atribuo o resultado a má informação porque o título, a ser 
concedido, só poderia caber a Leandro Gomes de Barros, nome 
desconhecido no Rio de Janeiro, local da eleição promovida pela 
revista Fon-Fon!, mas vastamente popular no Norte do país, onde 
suas obras alcançaram divulgação jamais sonhada pelo autor de 
“Ouvir Estrelas” (ANDRADE apud VIANNA, 2016, p. 114). 

 

 Alguns aspectos desse parágrafo podem ser ressaltados e analisados mais 

detalhadamente. Tomarei apenas duas ideias do Drummond-polemista para meu 

reuso: a geografia literária e a relação entre institucionalização e circulação literária. 

A ignorância dos trinta e nove (39) eleitores de Bilac é atribuída à localização 

geográfica na qual se encontram: o Rio de Janeiro. Sabia Drummond que a então 

capital federal (1913) era o centro cultural do país. Assim como a maior parte dos 
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centros culturais, a posição econômica e política privilegiada confere a esse espaço 

uma força centrípeta do olhar. Ou seja, a tendência dos sujeitos é olhar de fora para 

o centro, e não o contrário. Sabia disso o mineiro Carlos Drummond de Andrade, 

assim como soubera também disso o cearense Franklin Távora. A outrora capital 

continua a ser local de prestígio de fala, razão pela qual vemos muitos artistas de 

diversas localidades do Brasil buscando no Rio de Janeiro sedimentar carreira e 

consolidar público. Hoje em dia, essa condição não é tão exclusiva, mas ainda há o 

prestígio do tempo de antes. Em sua História social do Jazz, o historiador britânico 

Eric Hobsbawm afirma: 

 

A história das artes não é uma única história, mas, em cada país, pelo 
menos duas: aquela das artes enquanto praticadas e usufruídas pela 
minoria rica, desocupada ou educada, e aquela das artes praticadas 
ou usufruídas pela massa de pessoas comuns. Quando se lê “cultura” 
ou “arte” em um livro, se está falando da cultura da minoria e da arte 
de poucos. (HOBSBAWM, 2008, p. 37) 

 
 E quando se lê “Literatura”, igualmente, nos referimos àquela praticada por 

grupos privilegiados em nosso contexto social. Não fosse assim, a Literatura de 

folhetos não precisaria receber o epíteto distintivo “de folhetos” ou “de cordel”. A 

caracterização desse gênero é justamente uma forma de distingui-la daquela outra, 

chamada apenas “Literatura”. O uso de adjetivações está ligado à percepção de 

caracterização à margem dos grupos de privilégio: Literatura feminina, Literatura 

negra, Literatura gaúcha, Literatura amazonense etc. Olavo Bilac e José de Alencar 

são autores de Literatura, caracterizados no máximo como autores de Literatura 

brasileira. Mesmo que um deles tenha nascido no Rio de Janeiro e o outro no Ceará, 

e que tenham praticado gêneros distintos, não há nada que os distinga dentro do 

grupo de fala privilegiado no contexto econômico e social. 

 Dada a formação heterogênea de nosso país, as condições sociais e 

econômicas mais diversas e suas dinâmicas próprias de objetivação em fatos sociais 

distintos, o que há de se esperar é a multiplicidade de “Literaturas”, que se relacionam 

e materializam esteticamente essas diferenças econômicas, geográficas, históricas, 

de classe etc. No entanto, o registro histórico oficial está atrelado intimamente ao 

poder de classe e aos privilégios sociais da “minoria rica, desocupada ou educada” 

que constitui a elite econômica do país. E o Brasil é um país com concentração de 

renda brutal com privilégios para uma pequena parcela social. Segundo dados do 
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Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio - PNAD, em 2001, os 5% mais ricos do 

país detinham 46,7% da riqueza nacional, enquanto os 40% mais pobres tinham 

acesso a 9,9% (PNAD apud HOFFMANN, 2002, p.216). O que significa dizer que os 

sujeitos não privilegiados no país excedem em muito aqueles das camadas que detêm 

o poder econômico e valorização social. Em consequência disso, o que ocorre é a 

variedade de expressões culturais diversas, inclusive Literaturas. No entanto, essa 

pluralidade é muitas vezes vista como dissonância à norma. Silenciada, pois, pelo 

manto da “oficialidade” dos privilégios sociais e geográficos de fala.   

 Esse processo histórico e social de tornar invisível grande parte da população 

pode ser visto ao observarmos outras formas “oficializadas” de representação como a 

pintura e a música. Proponho alguns exemplos que podem esclarecer meu ponto de 

argumentação. É o que temos nos quadros Proclamação da República de Henrique 

Bernardelli (1890) ou de Benedito Calixto (1893), com o apartamento físico do povo 

do processo histórico representado. Ou, ainda, no apartamento sintático formalizado 

pelo hino nacional, composição de 1906 de Joaquim Osório de Duque Estrada, e que 

perdura até a presente data com o testemunho da independência do país sendo feito 

pelas margens do rio Ipiranga. O “brado heroico” atribuído ao povo é de um de seus 

governantes. As fórmulas intrincadas de economia, política e sintaxe são usadas na 

história do país para dar forma e legitimidade à capenga democracia que vivemos (ou 

nos assola?). 

 Não distante desses processos, ocorrem aqueles de legitimação de discursos: 

de reconhecimento ou apagamento de “valores artísticos” de determinadas obras, 

sujeitos e até expressões artísticas inteiras. Esses processos se fazem muitas vezes 

utilizando-se subterfúgios classificatórios validados muitas vezes apenas na própria 

historicidade do fazer artístico: literário, subliterário, popular, erudito, efêmero, 

clássico, regional, universal etc. O que são essas categorias se não aquilo que 

historicamente identificamos como pertencentes a elas?  

 É isso que o Drummond-polemista aponta em seu artigo anteriormente citado. 

Razão pela qual o poeta mineiro tentou restituir a dimensão da importância de Leandro 

Gomes de Barros para a Literatura brasileira. A obra de Leandro é em muitos aspectos 

a antípoda daquela de Bilac. É narrativa, e não lírica. É acessível linguisticamente, 

não atrelada ao preciosismo. Voltada à comunicação, não à própria realização. E, 

principalmente, admirada por parcela significativa da população brasileira, não apenas 

por pequenos círculos intelectuais.  
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 Assim como Drummond, é preciso afirmar que Leandro faz Literatura, no 

entanto, não é coberto pelo manto dos processos econômicos e sociais que conferem 

certa “oficialidade” e prestígio à sua prática artística. O que não pode ser confundido, 

é claro, com a quantidade de público ou reconhecimento democrático, já que nesse 

quesito Leandro foi imbatível a seu tempo. São fieis de uma catedral à qual é negada 

legitimidade discursiva. Leandro, seu fundador, em sua vasta obra dá azo ao clamor 

legítimo e historicamente apagado de identidade e reconhecimento social e discursivo 

de largas parcelas da população nacional.  
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CONCLUSÃO  

 

O que nos consola é a ideia de que no interior existem bandidos 
como Lampião. Quando descobrirmos o Brasil, eles serão 

aproveitados. (Graciliano Ramos no texto “Lampião” publicado em 
1931 pela revista Novidade. Apud RAMOS, 2014, p.29) 

 

Os estudos feitos nessa tese das obras de Franklin Távora, Rodolfo Teófilo e 

Leandro Gomes de Barros suscitaram problematizações. Muitos desses 

questionamentos envolveram as obras, os autores e os contextos individualmente; 

outros, indo um pouco além da unidade, apontavam para a reflexão conjunta das 

relações culturais existentes entre os gêneros literários empregados, as condições 

econômicas e sociais da enunciação, as representações do cangaceiro e da valentia 

etc. Buscando olhar reflexivamente para a trajetória de estudo, pretendo, na conclusão 

do trabalho, traçar aspectos mais amplos desses problemas: pensando o conjunto das 

obras dos três autores e de determinadas concepções de Literatura e do discurso 

sobre Literatura. Esse caminho abrangerá, certamente, algumas posições teóricas já 

expressas no decorrer da minha escrita e outras proposições tradicionais nesse 

campo de estudo específico. Razão pela qual reproduzo as palavras de Antonio 

Candido: “sem querer contestá-los, – pois nessa matéria tudo depende do ponto de 

vista – espero mostrar a validade do meu.” (CANDIDO, 2013, p. 25) 

 

AS ORDENS DOS DISCURSOS E OS DISCURSOS DENTRO DAS ORDENS  

 

De certa maneira, cada um dos três autores estudados na presente tese fez o 

registro das ações dos cangaceiros enfatizando em seus personagens a valentia 

como valor social inconteste e, assim, uma característica marcante dos sujeitos 

ficcionalizados de Cabeleira, Jesuíno Brilhante e Antônio Silvino. No entanto, é 

evidente que guardam diferenças entre si. Em especial, no que tange a como cada 

um desses autores concebe a relação do valor social corrente da violência – vista 

como elemento da cultura popular largamente difundido – e os processos de sua 

transformação em discurso literário: há uma ordem nesses discursos que está 

intimamente ligada a como esses autores veem a cultura da valentia dentro da ordem 

estabelecida.  
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Como mencionei no primeiro capítulo da tese, Franklin Távora introduz 

abundantemente em sua obra citações de cantigas, parlendas, presságios etc. 

envolvendo Cabeleira. Esses textos são autênticos do discurso popular, prova disso 

são as recolhas semelhantes feitas por Pereira da Costa em seu Folk-lore 

pernambucano (COSTA, 1974), obra cujo subtítulo informa a proposta do autor: 

“subsídios para a história da poesia popular em Pernambuco”. Formalmente, esse 

discurso popular introduzido no romance de Távora é marcado pelo discurso direto. 

Está limitado pelo uso das aspas, pela identificação como discurso popular recolhido 

com o objetivo de ilustrar o texto ou emprestar alguma fundamentação histórica, já 

que, como o próprio Távora informa, seu objetivo era a composição de um “estudo 

histórico” (TÁVORA, 2013, p. 12). Percebo que Távora procura “emperlar” o popular 

pelo uso da citação direta, pelo uso das aspas como recurso para denunciar o “corpo 

estranho”: sua função deve se limitar ao testemunho da tradição, não se confunde 

com a voz do narrador, com os valores impressos na obra. 

Em O Cabeleira, o autor constrói um discurso acerca do famoso cangaceiro e 

de seu registro popular já passado um século do ocorrido. O autor busca ressignificar 

a história de um personagem pertencente aos estratos mais baixos daquela população 

a partir do código de amor largamente utilizado pela Literatura burguesa do 

Romantismo. Nesse sentido, o discurso popular citado no seu texto é um instrumento: 

a composição de um “estudo histórico” em que se registram as ações da aristocracia 

local a partir da interação com o famoso cangaceiro José Gomes. Penso que essa 

proposição fica muito evidente quando percebemos que o espaço de texto dispensado 

para a descrição da jovem Luísa – figura central para a modificação que se opera no 

cangaceiro – é praticamente o mesmo da descrição de dona Leonor – mulher do 

capitão-mor e cuja ação na narrativa se limita a interceder por Cabeleira junto a seu 

marido.  

Formalmente diverso é o tratamento dispensado por Rodolfo Teófilo ao popular 

em seu romance sobre o cangaceiro Jesuíno Brilhante. A estratégia de apropriação 

do discurso popular pelo autor perpassa a estética cientificista de seu tempo. A crença 

inabalável no desenvolvimento da ciência impulsionava naquele momento a 

percepção, o agir, o pensar e a projeção de mundo comuns então a muitos homens. 

Teófilo era um desses “fiéis da ciência” embebidos em Comte, Spencer, Darwin, 

Lombroso, Ferri. Não obstante, percebo que há, também, uma busca de afirmação 

dos valores locais, e, em especial, do elemento popular como uma característica 
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específica e determinante do Ceará. Além disso, o autor busca a valorização dessa 

determinação específica local a partir do seu cruzamento com o discurso cientificista. 

Podemos perceber a valorização dos aspectos populares sobre o conhecimento da 

natureza, conforme demonstrei quando José Soares utiliza o sumo de uma planta 

sertaneja para livrar o irmão das larvas de berne.  

Ainda mais, a descrição das disputas corporais, das emboscadas, da valentia 

nas brigas. A própria constituição de uma persona de Jesuíno Brilhante – com toda a 

ambiguidade dessa figura – está registrada por Teófilo com muito mais cuidado do 

que em O Cabeleira. O personagem de Távora sofre uma modificação, mas mantém 

durante boa parte do romance ou uma ou outra postura: Cabeleira ou é assassino 

temível e implacável ou é um homem regenerado pelo poder do amor inocente da 

infância. O cangaceiro de Teófilo é um personagem mais complexo, sem ser 

contraditório. E essa construção do personagem parece ser a compreensão dos 

fatores sociais envolvidos. Enquanto podemos perceber que a vida violenta de 

Cabeleira se deve à criação recebida de seu pai, Jesuíno Brilhante de Teófilo é 

complexo, pois de um lado há a sua patologia para o crime e de outro uma série de 

condições específicas, sociais-mediatas e individuais-imediatas, que o impulsionam 

àquela situação. Essa compreensão está arrimada na observação dos fatos, das 

condições materiais dos homens e das mulheres daquele meio. Rodolfo Teófilo não 

faz a “recolha” dos versos populares sobre Brilhantes, ele introduz no corpo de sua 

obra esses elementos do discurso popular. Por essa razão, digo que o autor 

estabelece sua relação com o elemento popular na apropriação desse discurso.  

Em determinado momento de Os Brilhantes, Jesuíno e seu bando invadem uma 

pequena vila e libertam os detidos da cadeia pública, inclusive membros de sua família 

presos como uma forma de retaliação. Mas, antes disso, Jesuíno anda pela cidade 

disfarçado de mendigo, com um pedaço de carne podre e cheia de vermes no rosto 

simulando uma terrível chaga. Não podemos perder de vista que esse recurso é 

comum nos contos populares em que “o herói retorna disfarçado, uma tarefa difícil lhe 

é imposta, e ele consegue cumpri-la” (STRAUSS, 2013, p.139). Sobre o fato 

efetivamente ocorrido, os autos judiciais transcritos por Raimundo Nonato dão conta 

de que o bando de Jesuíno teria sido ajudado pelo chefe militar da cadeia pública, que 

diminuiu propositalmente o número de homens em serviço naquele dia: “Todo o 

destacamento se afastara naquele dia. Os assaltantes aproximaram-se da cadeia e 

não sendo encontrado carcereiro, utilizaram pedras e machados para arrombar o 
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alçapão, dando liberdade a todos os presos.” (NONATO, 1970, p.37). Teófilo traz para 

o corpo de seu romance a narrativa conhecida pela voz do povo: 

 

[...] disse acima – aumentou minha curiosidade – por que desde 
menino (eu já septuagenário) que ouvia falar nesse acontecimento 
extraordinário, dizendo-se, entre outras coisas, que Jesuíno 
incendiara as grades da cadeia, onde dias antes, disfarçado de 
mendigo, com grande chaga falsa numa perna, estivera a combinar 
com seu irmão Lucas, ali preso, e isto não consta dos autos, que são 
um velho processo tirado em 1874, há mais de 87 anos, portanto, com 
cerca de 200 folhas, algumas bem estragadas pelo manuseio e pelo 
cupim. (Idem, p. 18) 

 

Outras passagens típicas das narrativas da cultura popular encontram-se 

difundidas por toda a obra. Por todas, cito uma bem atrelada aos valores sertanejos e 

que eleva o chefe do bando a protetor dessa concepção de mundo: no romance, 

Cobra-Verde fala de seu medo da ira de Jesuíno: 

 

– Deus o livre, a V.S., de o ver na sua frente com dois dedos de raiva. 
A gente treme só em olhar para ele. Uma feita, no rancho, em casa de 
vaqueiro, ele ouviu-me dizer baixinho a um camarada que a dona da 
casa tinha se esquecido de botar sal na comida que fez para nós, e só 
por isso ele obrigou-me a comer meia terça de sal! (TEÓFILO, 1906, 
p. 411. Grifos no original) 

 

Se a hospitalidade é um dever nessa sociedade, defender sua dignidade é uma 

obrigação ética de todos que participam desse conjunto de valores. O comentário do 

cangaceiro é interpretado por Jesuíno como uma falta grave a um valor social 

fundamental: a punição é uma reparação à falta. No entanto, esse entrecho não foi 

criado por Teófilo e figura em diversas expressões das artes populares. Para ficar 

apenas nos folhetos e naquelas obras que versam sobre diferentes cangaceiros, cito 

versos de Manoel Camilo e Apolônio dos Santos, este sobre Lampião e aquele sobre 

Antônio Silvino: 

 

Dizem também que um dia 
Numa casa ele mandou 
Matarem uma galinha 
E a mulher não se lembrou 
De botar sal na comida 
Logo um cabra reclamou. 
 
Silvino obrigou o cabra  
A comer um litro de sal 
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Dizendo: – Eu comi calado 
Cabra safado e boçal 
Depois puxou-o para fora 
E o sangrou de punhal (CAMILO, s/d p.6) 

 

O autor utiliza o verbo na terceira pessoa do plural (Dizem) como estratagema 

de não identificar o sujeito do verbo: trata-se de uma narrativa popular, de 

conhecimento geral, daquelas “da boca do povo”. Isso reforça minha argumentação 

quanto ao fato de que essa cena é comum em diversas narrativas, mudando apenas 

os envolvidos na façanha. Outro elemento imprescindível de percebermos no trecho 

é a punição capital à desfeita da hospitalidade. Percebemos a importância desse 

dever na sociedade sertaneja e, assim, compreendemos melhor a importância do 

elemento popular para a obra de Teófilo e suas estratégias de apropriação desses 

discursos.  

 

Lampião disse para ela 
Traga um litro bem cheio 
Ela trouxe para a mesa 
Pôs um prato bem no meio 
Lampião disse ao cabra 
Agora o diabo é feio 
 
Pegou a bertura e disse 
É você quem vai comer 
Este sal que está aí 
Para você aprender 
Se comportar como os outros 
Se recusar vai morrer. 
 
Devias compreender  
Que foi um grande vexame 
Que fez a dona da casa esquecer 
Portanto não me reclame 
Como o sal caladinho 
Se não lhe mato o arame. (SANTOS, s/d, p. 13) 

 

Em outro autor, outros personagens, outra época: estruturas sociais 

semelhantes são transpostas de maneira próxima para as obras. A ofensa à 

hospitalidade é passível de pena de morte caso não se aceite a punição do sal. Essa 

punição exemplar é exagerada no folheto O mito de Lampião, de autoria de João 

Bandeira de Caldas, atrelada a uma das características de um cangaceiro alçado à 

condição de mito como defensor de valores sertanejos tradicionais: 
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Casava cabra a punhal 
Se não quisesse viver 
Obrigava a comer 
Catorze litros de sal, 
Estuprador, marginal 
Apanhavam sem perdão 
Que as marcas do cinturão 
Ficavam no espinhaço 
Lampião, rei do cangaço 
Fez justiça no sertão. (CALDAS, s/l, p.3) 

 

A imposição de comer grandes quantidades de sal é um entrecho difundido em 

narrativas populares e representa uma ação capaz de reestabelecer a justiça quando 

o princípio social da hospitalidade é ofendido. Sua correspondente punitiva é a própria 

pena de morte, o que reafirma sua posição de prestígio do valor social ofendido. 

Teófilo impregna sua obra dos valores populares. No entanto, está a todo 

momento a reler e transpor o discurso do povo a partir das lentes cientificistas. Teófilo, 

assim como Franklin Távora, constrói um discurso sobre o povo. Há uma distância 

temporal de pouco mais de duas décadas entre os fatos narrados e a composição da 

obra que contribui para o afastamento entre o enunciador e o personagem. Esse 

tempo é o suficiente para que Teófilo recolha as histórias populares relativamente 

estabilizadas. 

A posição temporal de Leandro Gomes de Barros em relação à narrativa de 

suas obras é totalmente distinta daquela dos dois romancistas. Os folhetos são em 

tudo impregnados pelo presente: há uma atitude altamente responsiva das obras em 

relação à vida de Antônio Silvino. “O presente é algo transitório, fluente, é uma espécie 

de eterno prolongamento, sem começo e nem fim: ele é desprovido de uma conclusão 

autêntica e, por conseguinte, de substância.” (BAKHTIN, 2010, p.411). Por isso os 

sentidos variados da representação do cangaceiro nos versos de Leandro.  

Se considerarmos todos os folhetos de Leandro como uma “grande narrativa” 

sobre a vida de Silvino observaremos mudanças significativas na representação do 

cangaceiro que vão, por exemplo, desde a coragem ao arrependimento, ou da 

narrativa centrada apenas na ação até impregnações de lirismo. Nessa perspectiva, 

percebemos enorme polifonia na constituição da imagem do cangaceiro dessa 

“grande narrativa”, consequência da total identificação da obra popular com o tempo 

presente e seu inacabamento. Os narradores de Leandro Gomes de Barros travam 

diálogo imediato com homens e mulheres sempre ávidos por novas histórias e 

identificando-se com o discurso proveniente daqueles folhetos como uma avaliação 
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válida sobre o mundo circundante, conforme já mencionei quando refleti sobre os 

apontamentos de Joseph Luyten sobre a folk-comunicação (capítulo 3). Em uma de 

suas análises sobre o romance como gênero específico, Bakhtin aponta para a 

“transformação radical das coordenadas temporais das representações literárias no 

romance” em relação aos gêneros clássicos. Se o passado absoluto é categoria 

axiológica-temporal na composição dos gêneros antigos, o romance se diferencia ao 

assumir “a experiência, o conhecimento e a prática” como características definidoras 

(BAKHTIN, 2010, p.407). Essa nova postura no que diz respeito ao tempo tem relação 

com as ligações entre o gênero romance e os gêneros populares:  

 

A vida atual, o presente “vulgar”, instável e transitório, esta “vida sem 
começo e sem fim” era objeto de representação somente dos gêneros 
inferiores. Mas, antes de mais nada, ela era o principal objeto de 
representação daquela região vasta e rica da criação cômica popular 
[...] É justamente aqui – no cômico popular – que é necessário procurar 
as autênticas raízes folclóricas do romance. (BAKHTIN, 2010, p. 412) 

 

Segundo Bakhtin, um dos elementos para se levar em conta para a 

compreensão do romance é a reordenação temporal que o gênero estabelece em 

relação ao presente. Em O Cabeleira e Os Brilhantes, embora os atos narrados 

estejam no passado em relação ao momento da narração, suas consequências têm 

relevância para os autores: trata-se, pois, de um passado próximo. Não apenas, a 

distância temporal não é suficiente para isolar aquelas narrativas dos valores 

presentes à enunciação, que podem ser vistos a todo momento como, por exemplo, 

nas cartas de abertura e de encerramento do romance de Távora ou no discurso 

cientificista que impregna toda a obra de Teófilo. Os autores encontram-se nas 

mesmas medidas temporais e axiológicas impressas em suas narrativas. Essa 

reordenação temporal do romance é uma característica de seu conteúdo e de sua 

forma cujo grau zero advém do discurso popular e folclórico enquanto prática. E é 

justamente esse duplo grau de organização temporal que observamos quando 

comparamos O Cabeleira, Os Brilhantes, e a “grande narrativa” sobre Antônio Silvino 

dos folhetos de Leandro. 

O distanciamento visto na constituição dos romances é necessário já que 

enunciam um discurso acerca do povo e o olhar analítico demanda um espaçamento 

axiológico, plasmado – entre outros aspectos – na perspectiva temporal entre o 

passado da narrativa e o presente da narração. Ao contrário, o folheto é um discurso 
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do povo e traz em seu bojo a perspectiva popular sobre o próprio presente de maneira 

imediata. Os valores utilizados para a caracterização dos cangaceiros (valentia, 

coragem, escudo ético) têm natureza eminentemente popular: ao transpor para os 

romances, os autores em primeiro lugar reconhecem esses valores como pertinentes 

e, em segundo, precisam recodificar para determinado público consumidor desses 

romances – portanto não popular – reorganizando-os pelos códigos próprios do 

gênero romanesco no que concerne tanto à forma quanto ao conteúdo. Sobre a 

introdução do cangaço e dos valores que caracterizam socialmente esse fato, 

parecem pertinentes as palavras de Bernard Mouralis, para quem: 

 

Outra ruptura possível do equilíbrio inicial do campo literário, vemo-la 
delinear-se todas as vezes que a cultura dominante – no seu conjunto 
ou mais frequentemente, através de apenas alguns daqueles que a 
ela têm acesso – se encontra confrontada com os tipos particulares de 
produções (culturais, literárias, etc.) que, de modo provisório, 
podemos designar de “populares”. Confrontação que abala o sistema 
literário, provocando uma crise de consciência, e que conduz a 
atitudes diversas: introdução, no campo literário do “povo” e do 
elemento “popular” como tema, motivo, personagens possíveis do 
discurso letrado; interesse manifestado por parte de determinados 
representantes da cultura dominante por escritores saídos do “povo”; 
valorização – nomeadamente no plano estético – da cultura popular 
por oposição da cultura da elite, até então, solicitude “iluminada” 
dispensada ao povo no qual se depositam todas as esperanças de 
uma regeneração social, etc. (MOURALIS, 1982, p. 117 e 118) 

 

O cangaço é um fato social cujos valores populares que o circundam são 

indeléveis. Quando o romance – gênero de prestígio social – representa os 

cangaceiros e suas ações, precisa se apropriar desses valores populares a eles 

relacionados, reconhecendo-os como existentes. Essa transposição perpassa em O 

Cabeleira pela idealização do amor de José Gomes por Luizinha e em Os Brilhantes 

pelo determinismo cientificista e as patologias associadas às condições do meio. Ou 

seja, a partir da sua recodificação a valores aceitos entre os grupos socialmente 

prestigiados. 

Nos folhetos de Leandro Gomes de Barros esses valores se encontram em seu 

grau zero: é de sua própria natureza discursiva. Essa “grande narrativa” sobre Antônio 

Silvino é aquilo que podemos designar de discurso popular e não um discurso acerca 

do povo – como é o caso dos romances estudados.  
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 Assim, buscando ampliar a perspectiva do presente estudo e lançar uma 

hipótese que possa alcançar outros estudos sobre a representação do cangaço na 

literatura, no cinema, na pintura e nas artes de maneira geral, deve ser pertinente 

observar o aspecto residual do discurso popular sobre a valentia e o cangaço nessas 

outras obras. Residual no sentido de que esses valores não podem ser totalmente 

compreendidos se observarmos apenas os elementos da cultura dominante, dita 

letrada ou erudita, dos quais emanam normalmente esses discursos e formas 

artísticas (WILLIAM, 2011, p.56). Segundo Raymond Williams 

 

A residual cultural element is usually at some distance from effective 
dominant culture, but some part of it, some version of it – and especially 
if the residue is from some major area of the past – will in most cases 
have had to be incorpored if the effective dominant culture is to make 
sense in these areas. (WILLIAM, 1977, p.123) 

 

Vistas como residuais, as representações da valentia e do cangaço em muitas 

obras de arte têm relação direta com determinada “invenção do Nordeste” e 

cristalização de práticas e vivências populares como índice de “genuinidade” da região 

frente à crescente influência estrangeira em outras regiões do país, especialmente o 

Rio de Janeiro. Assunto da próxima parte da conclusão. 

 

OS LUGARES DOS DISCURSOS E OS DISCURSOS DOS LUGARES 

 

Em suas cartas-exposição em O Cabeleira, Franklin Távora afirma a intenção 

de constituir uma “Literatura do Norte”. Nestor Victor proferiu em 1915 na Biblioteca 

Nacional uma palestra intitulada “três romancistas do Norte” em uma série “perfis de 

escritores nacionais” na qual apresentava Rodolfo Teófilo a seu auditório. Leandro 

Gomes de Barros na impressão do folheto História de João da Cruz fez registrar um 

recado a seus “leitores do Brasil – Ceará, Maranhão, Pará e Amazonas”. São 

organizações do espaço geográfico diferentes daquelas a que estamos habituados 

atualmente. E é importante que reflitamos sobre essas outras configurações do 

espaço nacional para percebermos melhor as condições de produção dessas obras 

enquanto discursos, seus enunciadores, mas também seus enunciatários possíveis, 

sua circulação, os sentidos possíveis atribuídos pelos autores sobre as ideias dos 

espaços ocupados e de circulação, bem como do público. 
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A divisão do Brasil em cinco regiões é fato bastante recente na história do país, 

tendo surgido na década de 1970 com fins estatísticos e de administração e políticas 

públicas. Esse conceito é, no entanto, bem difundido e, muitas vezes, conforma o 

pensamento à sua existência. No entanto, no início do século XX, tanto a organização 

espacial quanto a percepção que os cidadãos faziam do país era bem diferente. 

Testemunho disso é do escritor Nestor Victor, segundo quem: 

 

Daí uma completa falta de articulação do mundo literário brasileiro: o 
Norte fica para o Norte, o Sul para o Sul, e o Rio ignorante de uns e 
de outros, só pensando em si, iludindo os simples lá de fora, que lhe 
dão uma importância muito superior à que ele de fato merece, 
resultando de tudo isso miséria análoga à que resulta da nossa vida 
política, da nossa vida comercial, da nossa vida industrial. Não 
reagimos, nós outros intelectuais, submetemo-nos passivamente à 
atmosfera do tempo. Quando desta geração se falar, haverá motivo 
para dizer-se tão mal dos outros homens nossos contemporâneos 
como de nós mesmos. (VICTOR, 1915, p. 7-8) 

 

A percepção do autor sobre a divisão do Brasil separa o país entre Norte e Sul, 

mantendo, no entanto, a cidade do Rio de Janeiro elemento diferenciado nesse 

conjunto. Não apenas, Victor relaciona a situação da Literatura a “misérias análogas” 

de nossa vida nacional como a política, o comércio e a indústria. Permanecendo a 

classe intelectual inerme frente às desigualdades e diferenças nacionais. Já em 1915, 

Nestor Victor pontuava o caráter geográfico do prestígio de determinadas práticas de 

Literatura e discursos sobre a Literatura no Brasil, apontando causas estruturais, 

associando-o diretamente a outros elementos de natureza econômica. Além disso, o 

autor já percebia que o discurso dos contemporâneos sobre a Literatura se projeta 

naquele outro discurso sobre a Literatura que gerações futuras farão, tanto por suas 

ênfases quanto por seus esquecimentos. Posto dessa maneira, o problema que se 

afigura é o da disputa de espaços de prestígio marcados não apenas pelo elemento 

econômico-social específico, mas pela sua organização econômico-espacial no 

território do país, incluindo-se aí a Literatura. 

O texto de Victor é instigante e põe em questão a reflexão sobre o ethos do 

discurso Literário e sobre a Literatura. O que o autor aponta é que, não apenas em 

determinado momento e, também, no acumulado histórico, a organização econômica 

do espaço brasileiro condiciona a produção, a circulação e a reflexão sobre obras 

literárias. Então, embora seja corrente a ideia de que a crítica analisa apenas aspectos 

estéticos da Literatura, é preciso perceber os condicionamentos relativos aos lugares 
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dos discursos e aos elementos econômicos associados: há uma dimensão ético-

política no estabelecimento de valores às obras, muitas vezes justificado na avaliação 

estética. O prestígio diferenciado atribuído à capital seja pela presença de instituições 

educativas, políticas ou econômicas está ligado à função legitimadora dessas mesmas 

instituições no cenário nacional. Ao colocar a literatura como um fato social, Nestor 

Victor nos permite evidenciar o efeito coercitivo das práticas literárias e dos discursos 

sobre a Literatura realizados no Rio de Janeiro a partir das diferenciações e tensões 

com outras práticas realizadas no “Norte”. Segundo escreveu Émile Durkheim em 

1895: 

 

Ora, se essa força de coerção externa se afirma com tal nitidez nos 
casos de resistência, é porque ela existe, ainda que inconsciente, nos 
casos contrários. Somos então vítimas de uma ilusão que nos faz crer 
que elaboramos, nós mesmos, o que se impôs para nós de fora. Mas, 
se a complacência com que nos entregamos a essa força encobre a 
pressão sofrida, ela não a suprime. Assim, também o ar não deixa de 
ser pesado, embora não sintamos mais seu peso. (DURKHEIM, 1995, 
p.5) 

 

Afrânio Coutinho publicou em 1966 um artigo intitulado “O Rio de Janeiro e a 

Unidade da Literatura Nacional”. Como é possível depreender do título, o autor 

defende justamente o contrário daquilo que estou apresentando. Ao analisar a 

transferência da sede do vice-reinado da Bahia para o Rio de Janeiro, o autor afirma 

que “antes desse fato a Literatura só na Bahia encontrava ambiente e, sobretudo, 

público de certo nível e homens de alta cultura para produzi-la ao lado de outras 

formas de atividade cultural.” (COUTINHO, s/d, p.72). Na definição do estudioso há 

uma seleção daqueles que podem produzir Literatura, caracterização diretamente 

ligada ao acesso de bens simbólicos e culturais, que, em nossa sociedade, significa 

na larga maioria das vezes prestígio econômico. Ao afirmar isso, Coutinho nega a 

possibilidade de existência de uma Literatura praticada pelas classes subalternas. É 

preciso frisar, inclusive, a contradição do autor, pois páginas antes nesse ensaio havia 

afirmado que  

 

a literatura brasileira teve início imediato pela voz de seus cantores 
populares através das inúmeras formas folclóricas e, em fase mais 
avançada, pelos poetas, pregadores, oradores, que plasmaram o novo 
instrumento verbal, para vazar o lirismo que a sua alma gerara no 
contato com a natureza diferente, diante da qual se punham 
extasiados. (COUTINHO, s/d, p.15) 



200 
 

 

A condição especial do Rio de Janeiro é atribuída por Coutinho a fatores 

distintos como “capital política, administrativa, cultural”, sendo “a força mais influente 

na vida do país” (idem, p. 71). Há uma identidade político-econômica associada ao 

Rio de Janeiro nessa percepção, fruto da existência de aparelhos públicos, instituições 

e organizações sociais: “nas redações dos jornais e revistas, nos cafés e livrarias do 

Rio de Janeiro, foi que se desenvolveu a vida intelectual do Brasil no século XIX, 

paralelamente às tribunas do Parlamento.” (Idem, 79). A ideia de marginalização dos 

autores que produziram fora dos limites geográficos da capital pode ser percebida na 

tradição crítica relacionada a Távora e, em contraponto, a Teófilo, ambos são 

igualmente vistos como realizações precárias, mas um deles consegue ter mais 

edições do que outro e até figurar mais vezes nos textos especializados. A ideia de 

uma estratificação econômico-social é ainda mais clara quando o crítico afirma que: 

 

O centro funciona, em literatura, como uma elite dominante numa 
sociedade, plasmando e fornecendo-lhe os altos padrões estéticos 
para expressar a experiência de realidades locais. [...] 
A ausência de um centro dominante deixa os indivíduos presos a 
preconceitos, a timidez, a pressões exteriores, a limitações impostas 
à sua personalidade, a uma falta de concorrência que os prende nas 
próprias deficiências, nas limitações inferiores do meio local, na falta 
de estimulantes. (Idem, 80) 

 

Os aparelhos públicos, as instituições e organizações sociais existentes em 

determinado centro não são condições necessárias para a produção literária, mas 

instrumentos de domínio e hegemonia dos discursos emanados daquele lugar em 

relação a outros espaços. Essa estratificação econômico-social proposta pela visão 

de Coutinho é justamente um apagamento dos discursos alternativos quando não 

estão em consonâncias com as camadas do topo. Esse processo, conforme descrito, 

não tende a gerar avanço, mas impõe uma percepção de que as práticas de Literatura 

sejam homogêneas, quando na verdade são muito variadas e expressam experiências 

específicas de região, classe, indivíduos.  

É essa política dos discursos literários e sobre a Literatura que Franklin Távora 

parece ter compreendido ao assinar sua carta-prefácio “ao lado de uma rua de 

bambus, em um dos cantinhos mais amenos da bacia de Botafogo.” (TÁVORA, 2013, 

p. 11), ou endereçar sua escrita a um amigo que “em lugar de uma carta receberás, 

nessa encantadora Genebra, onde te delicias com a memória de Rousseau, Staël, 
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Voltaire, Calvino – astros imortais [...].” (Idem). Evidenciando seu local de fala 

prestigiado e sua reverência a determinados autores elevados a “índices de cultura”. 

Essa inserção política que faz Távora no espaço de prestígio discursivo é o que levou 

crítico identificado pelo pseudônimo Nemo a atribuir, em sua coluna na revista 

Illustração Brasileira de 15 de novembro de 1874, a O Cabeleira o epíteto de “obra de 

estreia” (AGUIAR, 2005, p. 307), quando é já a terceira obra do autor: há um 

apagamento ideológico – intencional ou não – daquilo que é feito nas bordas desse 

centro legitimador.  

Teófilo também não parece incólume a essa dimensão dos discursos ficcionais 

e das teorias da Literatura. O autor cearense a todo momento reafirma características 

de sua província nas descrições, relações humanas, incidentes naturais. Além disso, 

o faz a partir de um discurso cientificista associado esteticamente a valores 

românticos. Ou seja, por diversos aspectos dissonantes da fórmula prescrita por 

Coutinho, Teófilo busca afirmar uma alternativa. Aliás, Nestor Victor percebeu ao 

observar a obra do cearense: 

 
De modo que do ponto de vista da forma a obra de Rodolpho 
Theóphilo deixa muito a desejar. Mas sua língua um defeito geral não 
tem: o dos estrangeirismos, com que a de quase todos nós tanto se 
tacha. Seus livros são escritos antes em brasileiro do que em 
português; mas por isso mesmo representarão precioso registro no 
futuro como dados históricos para os filólogos, e no instante atual 
valem como um contingente considerável na luta de concorrência 
entre as formas ávitas e as que se vão criando sob as nossas múltiplas 
influências nacionais. (VICTOR, 1915, p. 15-16) 
 

Ao contrário de “altos padrões estéticos fornecidos pela elite em um processo 

harmonioso” conforme idealiza Coutinho, Victor vê na variedade das possibilidades 

estéticas em disputa um processo de formação da Literatura brasileira. E, nesse 

cenário, a importância da contribuição de Teófilo é justamente a da variedade. O que 

se apaga quando pensada a Literatura nacional sob a batuta uníssona de uma cidade 

na condição de “centro dominante”. Ao analisar a obra de Xavier Marques, Victor 

pondera algumas deficiências estéticas do autor; considera, por outro lado, que há 

qualidades em sua obra e que essas são inegáveis, “embora contra si persistisse a 

grave circunstância de não poder fazer política literária, achando-se distante do Rio.” 

(Idem, p. 24) 

Aliás, a crítica sutil de Nestor Victor à intelectualidade da capital deixa 

transparecer características desse ambiente político-intelectual: 
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Não são apenas os salões familiares e de conferências que tomam 
tanto o tempo ao literato carioca hoje em dia. São os salões de pintura, 
a Academia Brasileira, a recente Sociedade dos Homens de Letras, e 
com a grande guerra as festas da Liga dos Aliados, além de outras 
pelas vitimas das secas ou dos jagunços do Sul, os cinemas os 
teatros, os piqueniques, os casamentos, as casas de chá. 
Mas, além disso tudo, há o terrível ganha-pão, – a sala do jornal ou o 
emprego público sob qualquer modalidade, – as visitas de imediato 
interesse, as cartas, cartões, telegramas e pneumáticos, os enterros, 
missas, as entrevistas, as trepações literárias por política literária nas 
livrarias ou cafés. Há os artigos de encomenda para abrilhantar as 
revistas e os jornais, aquelas de ordinário nos sábados, estas nos 
domingos. Há as poses nos fotógrafos para os clichés dos jornais e 
hebdomadários. Há que frequentar as redações, ainda que se não seja 
daquela vida. E nessa vertigem tem-se que fazer face às brigas, quase 
sempre por letras ou por amores, às intrigas no ofício, aos combates 
a pistolão nos corredores das secretarias. (VICTOR, 1915, p. 6. Grifos 
no original) 

 

Como se vê, não há harmonia. O que existe são conflitos, disputas, políticas e 

pessoais: ou seja, dinâmicas para a construção e reconstrução de valores que não 

são imanentes ao local ou transcendentes aos sujeitos, mas resultado de uma prática. 

É preciso, ainda, perceber que quando se trata do Rio de Janeiro está a se falar do 

centro econômico e político dessa sociedade, o que localiza e ordena essas práticas 

na geopolítica nacional: 

 

Em qualquer sociedade e em qualquer período específicos há um 
sistema central de práticas, significados e valores que podemos 
chamar apropriadamente de dominante e eficaz. Isto não implica 
nenhuma presunção sobre o seu valor. O que estou dizendo é que ele 
é central. [...] De qualquer forma, o que tenho em mente é o sistema 
central, efetivo e dominante de significados e valores que não são 
meramente abstratos, mas que são organizados e vividos. 
(WILLIAMS, 2011, p.53) 

 

Espero ter evidenciado com essa análise sobre determinadas visões projetadas 

acerca do Rio de Janeiro no cenário nacional o fato de haver uma identidade da capital 

como espaço central e de prestígio que já era afirmada na época da crítica mordaz de 

Nestor Victor (1915) e se desenvolveu resultando posteriormente na compreensão 

estratificada apresentada por Coutinho (1966).  

 Se buscarmos reconstruir um panorama nacional para pensarmos a alteridade 

do Rio de Janeiro em relação às outras regiões, perceberemos certa impossibilidade, 

já denunciada por Távora quando informa seu intento de constituir – às portas do 
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século XX – uma “Literatura do Norte”. É o Norte praticamente todo um território que 

vai da Bahia até as florestas amazônicas: a personagem de O Paroara (1899) de 

Teófilo foge das mazelas cearenses em busca de trabalho na borracha, ou seja, faz 

uma migração dentro do “Norte”. Esse lugar de enunciação é um borrão grande, ainda 

por se definir. O único autor estudado que parece projetar uma identidade do próprio 

lugar de fala é Leandro Gomes de Barros: o artista produz seus folhetos no Brasil. 

Para o autor do gênero popular, as disputas discursivas e as buscas identitárias 

realizadas pelos autores dos gêneros de prestígio são nulas. 

 Nesse início de século XXI, quando mencionamos o cangaço, a associação 

com o Nordeste é quase imediata. É uma ideia ligada a essa região no imaginário 

popular corrente no país. Apesar disso, os autores estudados tratam seu lugar de fala 

como “Norte”, ou seja, uma ideia mais genérica e aberta. Isso ocorre, pois embora a 

ideia de Nordeste já esteja consolidada coletivamente nesse início de século XXI, sua 

criação é bastante recente, datando de menos de cem anos atrás a “invenção do 

Nordeste”, para usar um termo cunhado por Durval Muniz de Albuquerque Júnior.  

 É preciso ter em mente, em primeiro momento que “região” é um conceito, e, 

portanto, uma construção intelectual. Segundo o geógrafo Milton Santos: 

 

A região é um quadro arbitrário, definido com propósitos políticos, 
econômicos ou administrativos. Sua identificação, delimitação e 
construção estão ligados à noção de diferenciação de áreas, ao 
reconhecimento de que o território é constituído por lugares com 
ampla diversidade de relações econômicas, sociais, naturais e 

políticas. (Apud PERICÁS, 2011, p. 23) 
 

. Em 1909 é criada pelo decreto 7.619 a Inspetoria de Obras Contra a Seca 

(IOCS), subordinada ao Ministério da Viação e Obras Públicas. Dez anos mais tarde 

teve a palavra Federal acrescentada em seu nome, ficando designado pela sigla 

IFOCS. É também nesse documento legal de 1919, decreto 13.687, que se estabelece 

a área de atuação e os objetivos da reorganizada inspetoria federal devendo, segundo 

seu artigo 1º, “construir obras e fomentar serviços que attenuem ou previnam os 

effeitos das seccas no Ceará, Rio Grande do Norte, na Parahyba, no Piauhy, em 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe, na Bahia e no norte de Minas” (BRASIL, 1919). Em 

1945, passou a ser chamado de Departamento Nacional de Obras contra a Seca. No 

intuito de fortalecer alianças políticas com lideranças dos estados que sofriam com a 

seca e fazer frente ao bloco político São Paulo-Minas, o presidente fluminense Nilo 
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Peçanha cria a inspetoria para reverter os efeitos econômicos e sociais da seca para 

aquela região, favorecendo assim seus grupos políticos aliados. Durante seu 

funcionamento, o Instituto produziu diversos estudos sobre a seca, mas também 

geográficos, botânicos, geológicos da região que compreende partes dos estados 

desde o Sergipe ao Maranhão. É a partir desse momento e dessas produções que se 

vão construindo discursos sobre um Nordeste e que vão construindo esse espaço 

como uma região a partir de grupos de enunciados e imagens que se repetem com 

regularidade, “em diferentes discursos, em diferentes épocas, com diferentes estilos” 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 35). O cangaço faz certamente parte desses 

discursos sobre o Nordeste, muitas vezes idealizado, outras vezes como 

bestialização, mas como elemento fundamental dessa “invenção” de uma região: 

 

O Nordeste é gestado e instituído na obra sociológica de Gilberto 
Freyre, nas obras de romancistas como José Américo de Almeida, José 
Lins do Rego, Rachel de Queiroz; na obra de pintores como Cícero 
Dias, Lula Cardoso Ayres etc. O Nordeste é gestado como o espaço da 
saudade dos tempos de glória, saudades do engenho, da sinhá, do 
sinhô, da Nega Fulô, do sertão e do sertanejo puro e natural, força 
telúrica da região. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 47) 

 

 Como visto, as obras e os autores estudados nessa tese trazem a semente 

para aquilo que ainda será construído discursivamente como o Nordeste. Não são 

saudosos, não têm intento telúrico. Ao contrário, as imagens impressas pelos autores 

estudados, especialmente Leandro Gomes de Barros, são justamente os elementos 

posteriormente resgatados pela “saudade dos tempos de glória”. O resgate que se 

fará especialmente do elemento popular tem sua razão na ideia de autenticidade 

atrelada no discurso ao povo. Mas, claro, um povo reconstruído pelos códigos e 

linguagens dos gêneros dos discursos de prestígio social. É o que faz, por exemplo, 

Glauber Rocha que compreendeu a seu modo o povo e o inventou “para uso próprio” 

de seu discurso cinematográfico (FARINACCIO, 2012, p. 13). 

 As obras estudadas foram enunciadas antes do processo de construção 

imagética do Nordeste conforme o concebemos ordinariamente hoje. Mesmo assim, 

vemos que as imagens que são socialmente circulantes sobre a região corroboram 

muitas das características estudadas. Há uma constância no trato de certos elementos 

culturais, com variações perceptíveis nos sentidos empregados ao tratar, por exemplo, 

da violência, da ética, da valentia: 
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O Nordeste é uma produção imagético discursiva formada a partir de 
uma sensibilidade cada vez mais específica, gestada historicamente, 
em relação a uma dada área do país. E é tal a consistência desta 
formulação discursiva e imagética que dificulta, até hoje, a produção 
de uma nova configuração de “verdades” sobre esse espaço. 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 62) 

 

 Assim configurado, sobre a virada do século XIX para o seguinte, importa para 

a presente tese percebermos a inexistência de uma clara alteridade dentro do 

contexto brasileiro em relação à capital – como lugar de disputas de poder e do qual 

emanam discursos hegemônicos – e o “Norte”, cuja Literatura Franklin Távora gostaria 

de sedimentar (mas para isso mudou-se para o Rio, frise-se). O que se configura é 

uma diferença entre o Rio e o não-Rio. Esse segundo caracterizado como um “Norte” 

de todo ainda por se definir. A “invenção do Nordeste” é fruto da reorganização 

intencional de fatores discursivos e políticos que só se dá  após a produção das obras 

estudadas nessa tese. Esse processo de afirmação de uma identidade é 

indelevelmente marcado pelo olhar retrospectivo, pelos “discursos da saudade dos 

tempos de glória”; e, portanto, idealizados. 

A criação discursiva da região por seus ideólogos é acompanhada da sua 

justificativa, que nada mais é do que a ideia de sua preexistência fática enquanto 

espaço genuinamente brasileiro. Os elementos utilizados nesse processo são 

resultado de uma percepção da diferença geográfica – mormente no que tange à seca 

e à fome – cuja orientação já se percebe desde a fundação do IFOCS, associado, 

posteriormente, às leituras de estudiosos, literatos, artistas plásticos etc. sobre o 

espaço do Nordeste, em especial após 1930. Os elementos simbólicos associados à 

região têm em si a busca por um valor de “original” do brasileiro. Essa busca se revela 

tanto na ideia do encontro das três raças quanto o repetido mito da fundação da 

brasilidade que no início do século XX já se encontrava distante do Sul cheio de 

estrangeiros, especialmente em consequência da busca de mão de obra após o fim 

da escravidão, e também inserido nos fluxos do capital internacional, importando junto 

com os bens materiais, usos e costumes. Tese, aliás, já proposta por Távora em 1876, 

que de Botafogo escrevia na carta-prefácio: “o Norte ainda não foi invadido como está 

sendo o Sul de dia em dia pelo estrangeiro” (TÁVORA, 2013, p.15) 
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Diversos aspectos temáticos são privilegiados nessa construção imagética do 

Nordeste, entre eles, por exemplo, as relações de poder e estruturas sociais 

simbolizadas pelo engenho: 

 

O tema da decadência da grande propriedade rural é constante na 
literatura e na cultura brasileira. Estende-se de Sílvio Romero a Carlos 
Drummond de Andrade, passando por Nabuco, Gilberto Freyre, Sérgio 
Buarque de Holanda, Cornélio Pena, Lúcio Cardoso, José Lins do 
Rego, Graciliano Ramos. Associado à expulsão e perda do paraíso da 
infância, esse complexo temático abrange o depoimento 
autobiográfico, o ensaio histórico e social e a ficção e poesia 
memorialistas. Em Casa-grande & Senzala (1933), de Gilberto Freyre, 
em Menino de engenho (1932) e Meus sonhos verdes (1956), são 
idealizados escravo e o engenho, recriados na memória e na escrita, 
em uma autêntica crônica de saudades. (VENTURA, 1991, p.126) 

 

Casa-grande, senzala, seca, fome, migração, cangaceiros, bravura, elementos 

que constituíram ao longo do século XX uma identidade para o Nordeste como região. 

O cangaço enquanto fato social guarda, conforme espero ter evidenciado no decorrer 

da tese, relação íntima com os engenhos e as estruturas decorrentes dessa forma de 

produção. Apontava nesse sentido José Lins do Rego, para quem: 

 

A história do cangaço no Nordeste brasileiro está intimamente ligada 
à história social do patriarcalismo, a vida de uma região dominada pelo 
mandonismo do senhor de terras e de homens, como se fossem 
barões dos feudos. O chefe que mandava, de baraço e cutelo na 
família, nos aderentes, nos eleitores, precisava muitas vezes da força, 
acima da lei, para impor-se e dominar sem limite. Nem o Estado seria 
capaz de enfrentar o chefe que, no sertão, era mais de que o Estado. 
Para manter-se de pé, prefirmar-se suseranamente. O chefe recorreria 
aos seus homens dispostos, aos cabras de olho virado, aos que 
matavam sem dor na consciência. A função dos cangaceiros passa a 
ser uma gendarmeria às avessas. O crime é que tinha poder corretivo. 
Assim surgiram cangaceiros que, revoltando-se contra o chefe, 
fizeram trabalhar por sua conta, e serem eles próprios os que ditassem 
a lei no sertão. (RÊGO, 1957, p.31) 

 

É importante ressaltar que a intelectualidade envolvida nesse processo de 

construção imagética da região pertencia às elites locais, o que marca de modo 

característico suas reflexões. Gilberto Freyre, por exemplo, insurgiu-se face à Liga 

social contra o mocambo – organizada por Oton Linch Bezerra de Melo, João Pessoa 

de Queirós e Mário Honório Martins, entre outros – por considerar esse tipo de 

moradia uma solução habitacional para as populações mais pobres dos países 
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tropicais e subtropicais subdesenvolvidos, tendo em vista seu baixo custo (FREYRE, 

1967). A intepretação da mestiçagem cultural, geradora de um país harmônico, 

mascara as disparidades econômicas e sociais entre as classes. O morador da casa-

grande constrói um discurso em defesa dos mocambos como harmonia do homem 

pobre com a natureza, saída viável para os problemas endêmicos de saúde e da fome. 

Como hoje podemos observar com mais clareza, há na perspectiva apresentada 

nessa construção ideológica ligada à classe social dos proponentes: uma propositura 

saudosista, que busca manter determinadas relações como índices contínuos de 

aspectos culturais e de autenticidade. Sobre a existência dos mocambos e seus 

sentidos geopolíticos crítivos possíveis, cito em contraponto trecho do romance 

Homens e caranguejos [1967] do médico e intelectual Josué de Castro: 

 

João Paulo subiu à torre da igreja e, do alto, naquela hora em que o 
sol se punha, viu a cidade inteira vestida de roxo. De um lado, as casas 
crescendo cada vez mais, até alcançarem as alturas imensas das 
torres das igrejas do bairro do Recife. Do outro lado, as casas 
diminuindo de altura, ficando cada vez mais baixas com a distância, 
virando mocambos e latadas, até desaparecerem de todo dentro da 
lama do mangue.  
Trepado na torre da igreja, João Paulo sentia-se como se estivesse a 
cavalo no lombo de uma montanha que fosse um divisor de águas, de 
onde corriam, para um lado, os rios da fortuna e, para o outro, os rios 
da miséria. Correndo, uns para as terras dos ricos e, outros, para as 
terras dos pobres. Lembra-se João Paulo, nesta hora, da frase que 
ouvira da boca de sua mãe: ‘Lá, do outro lado, é o paraíso dos ricos, 
aqui é o paraíso dos pobres. (CASTRO, 2011, p. 71-72) 

 

Josué de Castro apresenta uma sociedade caracterizada pelas “águas 

divididas” entre os mais pobres e os mais ricos; estabelece, portanto, uma cisão de 

classes. No processo de construção imagética do próprio local de enunciação 

marcado pela nostalgia do engenho como organização social estabelecido 

principalmente no primeiro quartel do século XX, a partir de Freyre o elemento popular 

não está em conflito com as elites locais, ao contrário, é ele indispensável para a 

construção da imagem totalizante e harmonizada do “Nordeste das saudades”.  

Assim, há uma valorização bastante relevante do popular, suas práticas, seus 

pensamentos. A Literatura de folhetos, os ditos populares, os repentistas, as feiras, 

os valentes, os cangaceiros fazem parte até hoje de um discurso que inventou uma 

região, estereotipando e limitando as possibilidades de sentido desses elementos, 

cercando-os, muitas vezes, da perspectiva do exótico que vai, por exemplo, resultar 
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no “Didi Mocó” e tantos outros personagens distribuídos nos lares de todo país pela 

televisão e meios de comunicação. Nesse sentido, é irônico perceber que, malgrado 

a indiferença das instituições educacionais e de letramento da sociedade brasileira, a 

invenção do Nordeste garante a subsistência do tipo do cordelista e das suas 

personagens muito mais vivo no imaginário coletivo brasileiro do que os outros autores 

de Literatura estudados nessa tese. No entanto, ao fazer, engessa as leituras e os 

sentidos possivelmente atribuídos a sua individualidade, a seu fazer artístico e a suas 

obras. 

A alteridade com o Rio é possível após a consolidação da construção do 

Nordeste durante o século XX. Aquele Rio conforme descrito por Coutinho, detentor 

do conhecimento institucionalizado e válido, – representado pelo Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, Museu Nacional, Observatório Astronômico, Gabinete 

Português de Leitura, Academia de Letras – tornava-se cada vez mais 

internacionalizado e sob influências da cultura estrangeira. Em contraponto aos 

processos de modernização capitalista, a industrialização, o fim da escravidão, o 

aumento da urbanização, pelos quais o país vinha passando, o Nordeste surge como 

lugar de saudade de tudo o que se via como “perdido”: a vida do engenho, a 

manufatura e o artesanato, uma cultura do campo marcada pela escravidão e os 

estamentos sociais. Nesse quadro, o cientificismo radical do cearense Teófilo fica 

muito deslocado. Os folhetos de Leandro Gomes de Barros têm seu espaço, mas 

muito mais ligados à construção imagética de um “tipo” arcaico-popular em destaque 

pelo discurso saudosista do que na condição efetiva de obras de arte.  

 

UM PROBLEMA DE LITERATURA E LITERATURA COMO UM PROBLEMA 

 

Quando se pensa sobre Literatura, esse substantivo comporta diversas 

interpretações na perspectiva especializada e no senso comum. Ao falarmos da 

“Literatura de Machado de Assis”, tratamos do conjunto de suas obras, mas também 

dos elementos de forma e de conteúdo característicos desse autor. Ao tratarmos, 

então, sobre a Literatura de um determinado país, igualmente remete-se com esse 

termo às produções dessa localidade, bem como características formais e de 

conteúdo que se esperam distintivas. Há nessas visões uma certa ideia de 

estabilidade. É, no entanto, sempre necessário lembrar que a Literatura enquanto 



209 
 

prática é um processo e está sempre em movimento e transformação, já que sempre 

é produzida, comercializada, lida, refletida, comentada etc.  

A estabilização das ideias sobre Literatura fica evidente quando pensamos que 

esse nome se atrela também a determinados campos de estudo: Literatura Brasileira, 

Literatura Americana, Literatura da Antiguidade, Literatura Feminina, Literatura Negra. 

É próprio do pensamento construir uma imagem daquilo que é estudado na condição 

de objeto estável, deixando muitas vezes, no entanto, a dinamicidade dos fatos sociais 

à mercê da caracterização. Cito, por exemplo, a obra de José de Alencar e os 

romances Lucíola (1862) e O sertanejo (1875), este último caracterizado como 

regionalista e aquele como urbano. A classificação permite ordenar e preestabelecer 

determinados elementos presentes na obra. Ao estabilizar o objeto de análise, 

consolidam-se também determinadas perspectivas sobre o olhar lançado sobre a 

obra, e essas perspectivas são, por certo, carregadas de valorações. Cabe dizer, por 

exemplo, que o romance Lucíola é tão regional quanto O sertanejo: trata-se de uma 

obra ambientada na corte do segundo reinado, ou seja, em uma região bastante 

característica. Com isso, gostaria de demonstrar que, tradicionalmente no discurso 

sobre a Literatura brasileira, o regional é, na verdade, aquilo percebido como não 

semelhante ao espaço da cultura hegemônica. Quando são feitas determinadas 

caracterizações, muitas vezes poderemos perceber mais o lugar de reflexão e os 

valores de quem estabelece os critérios do que alguma realidade do objeto em si. 

Quando estuda a Formação da Literatura Brasileira, Antonio Candido assim 

estabelece a sua concepção de Literatura como sistema: 

 

Considerada aqui um sistema de obras ligadas por denominadores 
comuns, que permitem reconhecer as notas dominantes duma fase. 
Estes denominadores são, além das características internas (língua, 
temas, imagens), certos elementos de natureza social e psíquica, 
embora literariamente organizados, que se manifestam historicamente 
e fazem da literatura aspecto orgânico da civilização. Entre eles se 
distinguem: a existência de um conjunto de produtores literários, mais 
ou menos conscientes de seu papel; um conjunto de receptores, 
formando os diferentes tipos de público, sem os quais a obra não vive; 
um mecanismo transmissor, (de modo geral, uma linguagem, 
traduzida em estilos), que liga uns aos outros. O conjunto dos três 
elementos dá lugar a um tipo de comunicação inter-humana, a 
literatura, que aparece sob este ângulo como sistema simbólico, por 
meio do qual as veleidades mais profundas do indivíduo se 
transformam em elementos de contato entre os homens, e de 
interpretação das diferentes esferas da realidade. (CANDIDO, 2013, 
p. 25) 
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Recapitulando a definição e apontando seus paradigmas de análise para a obra 

de Leandro Gomes de Barros perceberemos que se cumprem todos os quesitos: 1) o 

autor produzia e comercializava suas obras ciente do valor artístico e social daquele 

objeto transformado em produto; 2) o público acessava de diversas maneiras a obra 

de Leandro, tanto que sua distribuição em largos pontos do território nacional era 

talvez maior do que a de outras editoras profissionais naquele momento; não apenas, 

segundo nos informa Mário de Andrade no artigo jornalístico citado no capítulo 3 dessa 

tese, talvez seja Leandro um dos artistas mais lidos em seu tempo; 3) Os folhetos 

representavam, enquanto gênero, recriação nacional da tradição europeia, assumindo 

funções e características estéticas próprias e facilmente identificáveis como meio de 

transmissão de informações. Além disso, é preciso pontuar que Leandro é um elo 

importante na tradição literária nacional, retomando leituras dos romances de 

cavalaria do ciclo carolíngio e transpondo para obra de versos, conforme já apontou 

Jerusa Pires Ferreira em seu estudo Cavalaria em cordel (FERREIRA, 2017); bem 

como tem evidente continuidade temática ou de forma quando retomado por autores 

como João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e Antônio Francisco, para citar 

apenas alguns. 

Posta dessa maneira a questão, é importante perceber que nas definições 

correntes de Literatura brasileira, tanto no senso comum quanto no estudo 

especializado, Leandro Gomes de Barros não figura (nem para que seja rechaçado 

esteticamente, como acontece com os outros dois autores estudados). Acontece que, 

como apontou Candido, a Literatura constitui um “sistema simbólico” e tanto a autoria, 

quanto os receptores ou o mecanismo transmissor da obra de folhetos têm seu lugar 

simbólico estabelecido nessa sociedade à margem do reconhecimento das 

instituições sociais que legitimam determinadas práticas e discursos em relação a 

outros. Não se pode perder de vista que enquanto prática social é também 

institucionalizada e historicamente variável. Na dimensão institucionalizada da 

Literatura encontramos não apenas as editoras, livrarias, vendedores, mas também 

os críticos, a Academia e os outros grupos literários e culturais, as instituições de 

ensino. O aforisma de Roland Barthes segundo o qual a Literatura é aquilo que é 

ensinado como Literatura tem ressonância nessa perspectiva. 

O processo de produção e circulação de obras é concomitante a outro, o 

seletivo, que dentro dessa perceptiva institucional da Literatura é responsável pela 
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avaliação das obras. Nesse sentido, o crivo estético-simbólico tem gume duplo: é 

perspectivo e prospectivo. Perspectivo no sentido de considerar a tradição da prática 

simbólica institucionalizada como um importante critério de seleção, e prospectivo, 

pois o efeito anterior tem como um de seus resultados a adequação individual 

expressa nas obras a serem produzidas; é nesse sentido simbolicamente educativo e 

constitutivo que tem origem a ideia de “bom gosto literário”. Se nas sociedades uma 

das funções das instituições é manter certa estabilidade social como mecanismo de 

coesão, os valores referendados são por natureza da definição os das classes sociais 

dominantes; seu caminho é, portanto, manter uma cultura literária dominante. Toda 

interpretação é feita a partir do sujeito leitor e de sua formação histórico-social, é, 

portanto, o ato da leitura um processo ativo no qual tem relevância a própria formação 

institucionalizada e os valores socialmente compartilhados: 

 

É impossível uma interpretação sem avaliação. Não se pode separar 
interpretação e avaliação: elas são simultâneas e constituem um ato 
único integral. O interprete enfoca a obra com sua visão de mundo já 
formada, de seu ponto de vista, de suas posições. Em certa medida, 
essas posições determinam sua avaliação, mas neste caso elas 
mesmas não continuam imutáveis: sujeitam-se à ação da obra, que 
sempre traz algo de novo. (BAKHTIN, 2017, p. 36, grifos meus). 

 

Assim colocado o problema e, conforme Candido asseverou ser uma das 

funções da Literatura a “de interpretação das diferentes esferas da realidade”, a não 

inclusão de obras e autores, ou sua inclusão marginalizada – como Literatura de 

folhetos ou Literatura regional – pode ser percebida como um silenciamento da 

comunicabilidade das “diferentes esferas de realidade” (CANDIDO, 2013, p. 25). E, 

como podemos pensar, a partir de Bakhtin, a não leitura impossibilita a “ação” da obra 

de multiplicação de seus possíveis sentidos, pois “sempre traz algo de novo” 

(BAKHTIN, 2017, p. 36). Neste sentido, como salientou Nestor Victor ao analisar Teófilo, 

fica esvaziado de potência criadora de “um contingente considerável na luta de 

concorrência entre as formas ávitas e as que se vão criando sob as nossas múltiplas 

influências nacionais”. Por esses processos sociais de fixação e esquecimento, muitos 

autores acabam se tornando os dissonantes de toda natureza que aguardam sempre 

sua “redenção” institucionalizada: assim foi Sousândrade, foi Lima Barreto, está sendo 

Carolina Maria de Jesus e, com as atuais reedições de suas obras, talvez seja Rodolfo 

Teófilo.  
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