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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação consiste numa análise interpretativa do discurso do sertanejo que 

subjaz a obra Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta (1971), de 

Ariano Suassuna. Nesta obra, Suassuna dá voz ao narrador-protagonista, Quaderna, cuja 

estrutura formal do discurso se baseia nos folhetos de cordel, princípio basilar da comunidade 

sertaneja de Quaderna. O discurso do sertanejo que conforma a narrativa da obra consiste 

numa apreensão que se dá em duas dimensões principais, a saber: (i) a narrativa de Quaderna 

apresenta uma crítica ao Brasil “Oficial” e às suas instituições, correlato da concepção 

europeia moderna de Estado Nação; e (ii) ela apresenta a viabilidade e positividade de uma 

comunidade sertaneja, sua dinâmica, simbologia e sentido, como expressão do Brasil “Real”. 

Nossa análise interpretativa se dá num diálogo entre a abordagem hermenêutico-

fenomenológica de Paul Ricoeur e os princípios epistemológicos da sociologia de Gilberto 

Freyre. Com base nesse diálogo, o horizonte interdisciplinar que congrega sociologia e 

literatura apreende esta última como ferramenta epistemológica válida para compreensão 

sociológica. Acreditamos, com isso, poder contribuir para os estudos críticos sobre o sertanejo 

e, em geral, para os estudos do pensamento social brasileiro.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Sertanejo. Pedra do Reino. Texto Literário. Estado Nação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

  

The objective of this dissertation is to undertake an interpretative analysis of the discourse of 

thesertanejo (Brazilian northeast backlander), as presented in the novel Romance d'A Pedra 

do Reino and the Prince of the Blood of the Vai-e-Volta (1971) by Ariano Suassuna. In this 

work, Suassuna gives voice to a first-person narrator, the protagonist Quaderna, whose 

discourse is formally structured around the chapbook literature style of Brazilian backlands 

(literatura de cordel), a basic feature of Quaderna’s sertanejo community. 

The sertanejo discourse that shapes the entire narrative of the novel comprehends two basic 

dimensions: (i) it constitutes a critique of the “official Brazil” and its institutions, an 

emulation of the modern European concept of nation-state; (ii) and it constitutes a lively 

presentation of a vibrant and viable sertanejo community, its dynamics, symbology and 

meaning, as an expression of the "real Brazil". Our interpretative task involves a major 

dialogue between Paul Ricoeur’s hermeneutic-phenomenological approach and Gilberto 

Freyre’s epistemological principles of sociology. In the context of such dialogue, the 

interdisciplinary concertation between sociology and literature renders the latter a pertinent 

epistemological tool for sociological understanding. In doing so, we believe to be able to 

contribute to the critical studies of the sertanejo and to the studies of Brazilian social thought, 

in general. 

  

KEYWORDS: Sertanejo. Pedra do Reino. Literary text. Nation-state. 
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PRELÚDIO: “PEQUENO CANTAR ACADÊMICO A MODO DE INTRODUÇÃO”1 

 

O sertão constitui, para mim, um mundo: um mundo enquanto realidade por mim 

experienciada, vivida desde a infância na cidade de Vitória da Conquista, “a jóia do sertão 

baiano”2. Nesta cidade, cresci ouvindo as histórias fantásticas e míticas sobre a fundação da 

cidade e sobre a genealogia de minha família, meio “aciganada”3, oriunda de vários lugares 

do nordeste brasileiro, sobretudo do sertão paraibano. Lembro-me de esperar ansiosamente o 

retorno de meu avô Antônio, caixeiro viajante, ventríloquo e vendedor de cordéis – mais 

conhecido como Guarabira, nome de sua cidade natal situada no sertão da Paraíba –, a fim de 

ouvir suas histórias de viagens e, em especial, seus encontros com os povos indígenas da 

Amazônia, com os quais ele aprendia o manuseio de ervas e razão pela qual lhe haviam 

outorgado o título de “raizeiro”4. Meu avô era “geógrafo”, “matemático”, “antropólogo”, 

“cientista político”, “economista”, “historiador”, “arquiteto”, “engenheiro” – tudo isso com 

apenas a 4ª série do ensino fundamental! Ele foi, certamente, uma das mentes mais brilhantes 

e criativas que já conheci.  

Acredito que este relato introdutório, de caráter eminentemente impressionista, 

ilustra um pouco as motivações que me levaram à realização do presente trabalho5. A 

convicção que sustenta este trabalho é que o “sertão” não existe em si mesmo, ele se constitui 

como narrativa, linguagem experiencializada. Ou seja, o que configura a minha ser-tanidade, 

ao invés de um pertencimento a um determinado espaço geográfico, são as histórias, as 

lembranças e as experiências compartilhadas. Por isso mesmo, a mudança de residência de 

Vitória da Conquista para o Rio de Janeiro, em 2011, em nada afetou a continuidade da 

presença do “sertão” em mim. 

Uma série de circunstâncias pessoais levaram-me a trancar o curso de filosofia na 

Universidade Estadual da Bahia, em Vitória da Conquista, e a optar pelo curso de sociologia 

na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no ano de 2011. Até então, a imagem que, 

                                                 
1 SUASSUNA, A. Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta. 13ª ed. Rio de 

Janeiro: José Olympio, 2012, p. 33. Ao longo desta dissertação, a obra de Suassuna será referenciada pela sigla 

“PDR, 2012”. 
2 Conforme consta no hino da cidade. Disponível em: <http://www.pmvc.ba.gov.br/hino-de-vitoria-da-

conquista/>. Acesso em: 1 mai. 2018. 
3 PDR, 2012, p. 36. 
4 Tal como o pai do narrador-protagonista, Dom Pedro Dinis Ferreira-Quaderna, do Romance d’A Pedra do 

Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta (1971), que era “raizeiro, meio profeta e astrólogo”, assim era o 

meu avô (PDR, op. cit., p. 317). 
5 Quando li o Romance da Pedra do Reino, espantei-me com a aproximidade do universo do personagem 

Quaderna com o meu universo. Assim, o interesse pela obra não se deu pelas motivações que levaram Suassuna 

a escrevê-la, mas sim por esse universo que me é tão familiar.  
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para mim, a cidade de Vitória da Conquista possuía “mundo afora” referia-se aos seguintes 

atributos: (i) ser a “cidade das rosas”, tanto devido à sua paisagem urbana quanto ao intenso 

comércio de exportação de flores; (ii) possuir uma gastronomia de sabor inigualável, 

sobretudo os biscoitos e chimangos, cujo aroma até hoje invadem minha memória olfativa, tal 

como as “madalenas” de Proust; e (iii) ostentar um rico mosaico artístico, a começar pelo 

título de “capital do rock baiano”, até o fato de ser a cidade natal do cineasta Glauber Rocha, 

da artista plástica Lilian Morais e de tantos outros artistas que me foram apresentados pelo 

meu pai, o ventríloquo Mister Walder. Destaques especiais dentre todos eles são o cantor e 

compositor Elomar Figueira, o “príncipe da caatinga” 6, Xangai, o cantador Onildo Barbosa, 

Chiquinho do Pandeiro e Nagib.  

Foi apenas com a mudança de Vitória da Conquista para o Rio de Janeiro que pude 

perceber minha ser-taneidade enquanto categoria de apropriação de alteridade. Com efeito, 

com esse deslocamento, pude perceber que o meu espaço social se constituía na percepção do 

outro – do não-nordestino e, mais especificamente, do não-sertanejo – como um problema, 

uma ameaça aos avanços civilizatórios modernos: o sertanejo como aquele que “não sabe 

votar”, como aquele cujo linguajar é inadequado, como aquele cujo ser é carente de atributos 

culturais e socioeconômicos e, sobretudo, como aquele cujo ser depende, inteiramente, da 

tutela do Estado. Compreendi no curso de sociologia e, sobretudo, no campo do pensamento 

social brasileiro que esta percepção negativa foi sedimentada ao longo de um processo 

histórico complexo. No campo do pensamento social brasileiro, pude problematizar aspectos 

importantes acerca da construção simbólica do sertanejo no âmbito literário, tomado como 

objeto de estudo pelas ciências sociais e, mais especificamente, pela sociologia. O discurso 

crítico deste contexto levou-me a refletir sobre as limitações e as reduções inerentes ao 

conceito de sertanejo, tal como construído no imaginário social brasileiro ao longo de um 

período que vai desde a fase colonial até o presente, ainda que com diferentes matizes de 

sentido7.  

Foi neste percurso acadêmico que deparei-me com a obra Romance d’A Pedra do 

Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta8 (1971), de Ariano Suassuna, narrada em 

primeira pessoa pelo personagem central, o Rei e Profeta, Dom Pedro Dinis Ferreira-

                                                 
6 Alcunha dada por Vinícius de Moraes. In. Elomar: o canto da modernage. Rádio CulturaBrasil. Disponível 

em: <http://culturabrasil.cmais.com.br/playlists/elomar-o-canto-da-modernage>. Acesso em: 01 mai. 2018. 
7 Cf. LIMA, N. T. Um Sertão Chamado Brasil: intelectuais e representação geográfica da identidade nacional. 

Rio de Janeiro: Revan: IUPERJ, UCAM, 1999. 
8 Doravante Romance da Pedra do Reino. 
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Quaderna9. Ao aprofundar-me na leitura desta obra, senti uma familiaridade imediata. A 

narrativa sobre a genealogia familiar de Quaderna, a influência dos folhetos de cordel, as 

memórias de sua comunidade – todo este universo mágico de Suassuna possibilitou-me um 

(re)conhecimento de mim mesma e um ímpeto de ressignificação do meu ser-no-mundo. Essa 

ressignificação emergiu num contexto marcado por duplo vetor de manifestação: (i) a obra de 

Suassuna narrava um universo com o qual identificava-me sobremaneira; e (ii) trazia consigo 

– para mim, uma iniciante nos estudos em sociologia – a sensação de que Suassuna seria um 

“sociólogo” que elegeu para si mesmo o ofício de escritor, a fim de que a dimensão poética da 

sociologia pudesse ser desvelada. 

Ainda na graduação em sociologia, iniciei os estudos sobre o sertanejo no Romance 

da Pedra do Reino. Graduei-me apresentando o trabalho monográfico intitulado “Um 

Hermeneuta da Tradição Sertaneja: Ariano Suassuna e o Romance d’A Pedra do Reino”, em 

2015, sob orientação da Profa. Carmen Felgueiras, que tem acompanhado o meu percurso 

desde o início da graduação. 

É no bojo deste contexto que busco, nesta dissertação, analisar o discurso do 

sertanejo que se faz presente no Romance da Pedra do Reino. Tal proposta se dá por meio do 

encontro entre a hermenêutica fenomenológica de Paul Ricoeur e os preceitos 

epistemológicos de Gilberto Freyre. É desse encontro que se abre um horizonte 

interdisciplinar que congrega sociologia e literatura, num contexto em que a relevância desta 

última para a compreensão do ser social se deve a especificidades estilísticas e narrativas que 

lhe são próprias. Em outras palavras, a relevância sociológica das fontes literárias não estaria 

apenas na explicitação de uma funcionalidade social da literatura, tampouco nos subsídios 

informacionais, mas, fundamentalmente, numa presença constitutiva “da imaginação poética”, 

tal como sustentado por Gilberto Freyre10. 

Assim, tendo como fundamento, teórico e metodológico, uma concepção 

hermenêutica da obra, propomos neste trabalho deixar falar o narrador-protagonista, “Dom 

Pedro Dinis Ferreira-Quaderna [...] cognominado ‘O Decifrador’, Rei do Quinto Império e do 

Quinto Naipe, Profeta da Igreja Católico-Sertaneja e pretendente ao trono do Império do 

Brasil”11. Esta fala, enquanto “voz” constitutiva do modo de ser sertanejo, se dá em duas 

dimensões principais, a saber: (i) na crítica de Quaderna dirigida ao Brasil “Oficial” e as suas 

instituições, correlato da concepção europeia moderna de Estado Nação; e (ii) na apresentação 

                                                 
9 Doravante Quaderna. 
10 FREYRE, G. Como e Porque Sou e Não Sou Sociólogo. Brasília: Universidade de Brasília, 1968, p. 81. 
11 PDR, op. cit., p. 33. 
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da viabilidade e da positividade de uma comunidade sertaneja, sua dinâmica, simbologia e 

sentido, como expressão do Brasil “Real”. Esta dicotomia entre o Brasil “Oficial” e o Brasil 

“Real” aparece de forma implícita na narrativa de Quaderna e refere-se a uma apropriação, 

feita por Suassuna, da seguinte proposição de Machado de Assis: “O país real, esse é bom, 

revela os melhores instintos; mas o país oficial é caricato e burlesco”12. Para Suassuna, o 

“povo” seria o representante do Brasil “Real”, enquanto a elite e o Estado seriam os 

representantes do Brasil “Oficial”. 

É neste contexto que o narrador-protagonista, preso na cadeia da “Vila Real da 

Ribeira do Taperoá”13 por suspeita de ter participado de um levante comunista e de ter 

assassinado o seu tio e padrinho, narra aos leitores e às leitoras os acontecimentos que 

antecederam a sua prisão, acreditando que a sua narrativa o livrará da condenação. Tais 

acontecimentos memorializados por Quaderna são a própria dinâmica de realização histórica 

de sua comunidade sertaneja. 

A narrativa de Suassuna situa-se num contexto em que a imagem do sertanejo 

emerge como emblema referente à problemática da modernidade. Expresso numa pluralidade 

de correntes narrativas, esse discurso situa-se a partir da segunda metade do século XIX e se 

consolida, gradativamente, como subsídio importante para a consolidação do sertanejo no 

contexto da brasilidade. Imbricada nesse contexto, a obra Os Sertões14, de Euclides da Cunha, 

situa-se como um marco interpretativo para pensar o sertanejo. Dentre as diferentes 

interpretações, no âmbito da sociologia destacam-se duas tendências propostas pelo sociólogo 

Guerreiro Ramos, a saber: de um lado, uma sociologia euclidiana, que confere ao sertanejo os 

atributos da brasilidade autêntica, da qual Ramos fazia parte, e de outro, uma sociologia 

consular ou litorânea, que atribui ao sertanejo o empecilho para os avanços da modernidade 

no Brasil, cujo maior expoente foi Florestan Fernandes15.  

A singularidade da “voz” que emerge no Romance da Pedra do Reino está na 

desconstrução empreendida em torno destes discursos que projetam o sertanejo de forma 

homogeneizante, ora numa perspectiva folclorista – sobretudo nos estudos vinculados à 

sociologia de Guerreiro Ramos –, ora numa perspectiva socioeconômica – sobretudo nos 

estudos vinculados à sociologia de Florestan Fernandes –, num contexto marcado pela 

emergência da consolidação do Estado Nação moderno no Brasil. O sertanejo surge neste 

                                                 
12 ASSIS apud BOSI, A. História Concisa da Literatura Brasileira. 32ª ed. São Paulo: Cultrix, 1994, p. 176.  
13 PDR, op. cit., p. 35. 
14 CUNHA, Euclides da. Os Sertões: campanha de canudos. 2ª ed. Edição crítica de Walnice Nogueira Galvão. 

São Paulo: Editora Ática, 2001. Esta obra foi originalmente publicada em 1902. 
15 Cf. LIMA, op. cit. 
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cenário, portanto, como o ser refratário aos padrões exigidos pela modernidade ocidental, que 

lhe confere os seguintes atributos: de “irracionalidade”, de “incivilidade”, de ser “bárbaro”, de 

não “adequação higienista”, etc. Concomitantemente a essa desconstrução, a narrativa de 

Quaderna reapresenta esse mesmo sertanejo enquanto um ser múltiplo, veiculador de uma 

pluralidade de culturas viáveis. Dentre estas variantes culturais, o narrador concentra-se, 

então, na apresentação do sertão da “Vila de Taperoá”, enquanto expressão, ao mesmo tempo 

local e simbólica, de uma cultura oral, formalmente veiculada ao folheto de cordel, e rica em 

mitos, lendas, cantos, danças, etc.  

Tendo em vista a inserção histórica e cultural, tanto do Romance da Pedra do Reino, 

quanto das obras de Suassuna, como um todo, caracterizadas pela predominância temática da 

sertanidade, num contexto em que o sertão se constitui como a antítese da modernidade, há 

uma gama de trabalhos que exploraram elementos de relevância sociológica tendo estas obras 

como principal referência. Dentre eles, destacam-se: (i) O Movimento Armorial: Ariano 

Suassuna e a gênese de uma arte brasileira de raízes populares16, dissertação de mestrado em 

História da Arte, com ênfase em Antropologia da Arte, de Daniel Bitter; (ii) O Brasil dos 

Espertos: uma análise da construção social de Ariano Suassuna como criador e criatura17, 

dissertação de mestrado em Antropologia Social, de Eduardo Dimitrov; (iii) Em Demanda da 

Poética Popular: Ariano Suassuna e o Movimento Armorial18, livro que foi apresentado, 

primeiramente, como tese de doutorado em Letras, com o título Litterature Populaire Et 

Litterature Savante au Bresil: Ariano Suassuna et le Mouvement Armorial, de Idelette Muzart 

Fonseca Santos; (iv) A Escritura do Sertão: construção e derivas da imagem-sertão em obras 

paradigmas da sertanidade19, tese de doutorado em Letras de Leonardo Guelman; e, dentre 

tantos outros trabalhos, (v) O Cabreiro Tresmelhado: Ariano Suassuna e a universalidade da 

cultura20, tese de doutorado em Antropologia que virou livro, de Maria Aparecida Lopes 

Nogueira. Todos estes trabalhos exploraram a temática do sertão-mundo suassuniano, embora 

em diferentes perspectivas, a saber: (i) estabelecendo uma relação dialógica entre autor-obra, 

                                                 
16 BITTER, D. O Movimento Armorial: Ariano Suassuna e a gênese de uma arte brasileira de raízes populares. 

189f. Dissertação (Mestrado em História da Arte/Área de Concentração: Antropologia da Arte) – Universidade 

do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2000. 
17 DIMITROV, E. O Brasil dos Espertos: uma análise da construção social de Ariano Suassuna como “criador e 

criatura”. 2006. 206 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2006. 
18 SANTOS, I. M. F. dos. Em Demanda da Poética Popular: Ariano Suassuna e o Movimento Armorial. (2ª 

ed.) Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2009 
19 GUELMAN, L. C. A Escritura do Sertão: construção e derivas da imagem-sertão em obras paradigmas da 

sertanidade. 2011. 203f. Tese (Doutorado em Letras). Programa de Pós-Graduação em Letras, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2011. 
20 NOGUEIRA, M. A. L. O Cabreiro Tresmelhado: Ariano Suassuna e a universalidade da cultura. São Paulo: 

Palas Athena, 2002. 
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como é o caso da dissertação de Dimitrov; (ii) explorando os elementos de uma poética 

armorial na obra de Suassuna e dos demais armorialistas, como é o caso da dissertação de 

Bitter e do livro de Santos, ou ainda, numa perspectiva mais próxima a este trabalho; (iii) 

explorando a linguagem do sertão, seus aspectos locais e universais, como é o caso da tese de 

doutorado de Guelman e do livro de Nogueira. 

No horizonte que busca contribuir, de forma original, para a expansão dos estudos 

acima referidos, a presente dissertação busca apreender o Romance da Pedra do Reino em 

função de sua relevância cognitiva para os estudos sociológicos, numa perspectiva poética que 

se dá na fusão entre o horizonte histórico do pesquisador – como intérprete – e do texto. 

Nesse aspecto, o sertanejo da obra de Suassuna emerge em camadas de sentido que só se 

tornam inteligíveis mediante a relação intérprete-texto. Não se trata, portanto, de compreender 

o sertanejo enquanto um fenômeno imediato, empírico – numa perspectiva socioeconômica 

ou folclórica – mas, sim, apreendê-lo como um fenômeno que está acontecendo 

historicamente. 

É importante destacarmos que o intuito desta pesquisa não reside em afirmar, 

romanticamente, qualquer padrão de sociabilidade em detrimento das ingerências do Estado 

Moderno. Reconhecemos os conflitos e contradições inerentes a qualquer espaço social. 

Pretendemos, ao invés, marcar como as elucubrações referentes à projeção desse último 

tentaram inviabilizar as diferenças culturais que costuram o vasto território brasileiro. Não é 

nossa intenção, tampouco, dizer que o sertanejo, em sua dimensão de ente socioeconômico ou 

folclórico, simplesmente não existe. Entendemos, entretanto, que essa é apenas uma dimensão 

constitutiva deste sujeito. O problema, nesse caso, reside em anularmos as demais dimensões 

que lhe conferem sentido. 

A respeito das tentativas de inviabilização das culturas brasileiras, buscaremos 

apresentar neste trabalho que a condenação de Quaderna se constitui como uma alegoria à 

condição das comunidades subalternas e, em especial, dos sertanejos marginalizados e 

condenados por uma condição socioeconômica e cultural distinta das determinações que 

configuram o Estado Moderno.  

É desta conjuntura de inviabilização das diferenças, em prol de uma homogeneidade 

cultural, territorial e simbólica, enquanto abstrações necessárias para a constituição de um 

Estado Nação, que emerge a necessidade de trabalharmos com o conceito de “comunidade”. 

Não obstante na tradição sociológica21 o conceito seja apreendido enquanto a alteridade com 

                                                 
21 Conforme explicitado no terceiro capítulo deste trabalho. 
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relação ao conceito de “sociedade”, como é o caso de autores como Ferdinand Tonnies, nossa 

intenção reside em apreendê-lo de forma dessubstancializada, enquanto condição de ser-no-

mundo22. Esta compreensão se dá à luz da análise empreendida por Roberto Espósito, numa 

revisitação do conceito de comunidade. Nesta perspectiva, este conceito não possui o sentido 

de uma entidade substancializada, cujas determinações extrínsecas, tais como território, língua 

e/ou cultura, condicionam o ser a uma perspectiva identitária limitada e que acaba, por vezes, 

legitimando práticas barreiristas austeras23, como é o caso da sociedade contratualista. Nas 

palavras de Espósito, comunidade  

[...] sempre tem a ver com o impróprio, com o anônimo, e justo porque é dom e 

dever anônimo, por um lado, jamais existe, jamais é plenamente realizada, enquanto, 

por outro lado, sempre existe, pois originariamente somos em comum, somos 

lançados em um mundo que nos precede.24 
 

Em outros termos, para Espósito, o conceito de sociedade refere-se à ideia de um encontro 

circunstancial de individualidades racionais, enquanto o conceito de comunidade refere-se à 

reunião de entes ontologicamente dependentes uns dos outros. Desse modo, a apreensão do 

conceito de comunidade se desenvolve numa dupla dimensão (teórica e metodológica), a 

saber: (i) desloca-se o conceito de comunidade de uma abordagem metafísica 

(substancializada) para um plano de imanência; e (ii) apreende-se esse conceito como um 

desdobramento da experiência (comunitária) do ser-com. 

Esta experiência comunitária se manifesta através do conteúdo da narrativa 

memorializada por Quaderna, cujos princípios basilares residem no folheto de cordel e numa 

intertextualidade com a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, marco interpretativo do 

sertão-mundo. É com base neste marco interpretativo e na dicotomia entre Brasil “Oficial” e 

Brasil “Real” que Quaderna emerge como o emblema deste último.  

Com relação à dimensão formal do Romance da Pedra do Reino, a presença 

constitutiva da estética do cordel se desenvolve num processo que denominamos de 

“cordelização” da obra. Este processo ratifica o sentimento de pertença comunitária de 

Quaderna ao “Sertão do Cariri”, símbolo da vitalidade, da força e da continuidade dos tantos 

“Brasis Reais”, os quais tiveram as suas existências sufocadas pelas ingerências do Brasil 

“Oficial”, correlato do Estado Nação Moderno. Assim, tendo como plataforma de 

inteligibilidade a linguagem do cordel, que se espelha na oralidade, é que devemos analisar a 

linguagem de Quaderna.  

                                                 
22 Cf. ESPÓSITO, R. Communitas: origen y destino de la comunidad. Buenos Aires: Amorrortu, 2003. 
23 Cf. ESPÓSITO, R. Dom e Dever. Entrevista com Roberto Espósito. Una Citta, n. 71, 1998, p. 4. 
24 Ibid, p. 14-15.  



17 

 

Esta “cordelização” do Romance d’A Pedra do Reino manifesta-se tanto no 

conteúdo, cuja narrativa se baseia nos folhetos de cordel e nas histórias locais, quanto na 

estrutura formal composta por 85 “folhetos” distribuídos em cinco partes25, são elas: (i) 

“Prelúdio: a Pedra do Reino”, (ii) “Chamada: os emparedados”, (iii) “Galope: os três irmãos 

sertanejos”, (iv) “Tocata: os doidos” e (v) “Fuga: a demanda do sangral”. A palavra inicial de 

cada uma dessas divisões, a saber, Prelúdio, Chamada, Galope, Tocata e Fuga, alude, de 

forma clara, à estética armorial e suas influências na musicalidade barroca. Conforme 

apresentado no sumário, optamos também por intitular cada uma das partes desta dissertação 

seguindo essa nomeação, numa tentativa de estabelecer uma correspondência entre a 

dissertação e a obra. A respeito do conteúdo desta obra, optamos pela permanência do 

vocabulário de “caráter sotádico”26, i.e., obsceno, por ser este um linguajar predominante nos 

cordéis27 de “safadeza”, conforme o próprio narrador os intitula. Em suas palavras: “Um dos 

tipos [de cordel] que eu mais apreciava eram os de safadeza, subdivididos em dois grupos, os 

de putaria e os de quengadas e estradeirices”28. 

A divisão desta dissertação se estabeleceu em três camadas (capítulos) que vão, 

gradualmente, descortinando o sertão-mundo do narrador Quaderna, a saber: (i) a primeira 

camada trata-se de uma apreensão formal da obra, isto é, apresenta-se a sua inserção no 

contexto do Movimento Armorial e o arcabouço teórico e metodológico adotado; (ii) a 

segunda camada trata-se da análise do conteúdo da narrativa de Quaderna que apresenta uma 

crítica ao Brasil “Oficial” e as instituições que lhes são correlatas; e, por fim, (iii) a terceira e 

última camada busca descortinar o “aspecto poético-literário” do texto, apresentando a 

dinâmica, enquanto realização histórica, a simbologia, enquanto recurso que identifica 

situacionalmente os partícipes da comunidade, e o sentido, enquanto teleologia da 

comunidade de Quaderna.  

No primeiro capítulo, procuramos apresentar como a estética do cordel atravessa o 

Romance da Pedra do Reino consolidando esta obra como “porta-bandeira” do Movimento 

                                                 
25 Na terceira edição do Romance da Pedra do Reino, publicada em 1972, Suassuna dividiu a obra em cinco 

partes. Na décima primeira edição, publicada em 2010, ele intitula estas partes fazendo uma “alusão a 

movimentos de uma peça musical” (NEWTON Jr., C. A Pedra do Reino e a Ilumiara. In: SUASSUNA, A. 

Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta. 16ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2017.). Esta divisão permanece até a última edição publicada em 2017. Neste trabalho, utilizamos a décima 

terceira edição, publicada em 2012. 
26 Cf. SALLES, V. Literatura Sotádica Popular. nº 36. Brasília: Micro Edição do Autor, 2003. 
27 Para efeito ilustrativo, colocamos no apêndice um quadro que apresenta alguns folhetos, dos quais buscamos 

aproximações com a narrativa de Quaderna e que reforça o que chamamos de “cordelização” do texto. Sabemos 

que esse quadro trata de forma muito sintética as aproximações da obra com a estética do cordel. Pretendemos 

aprofundar nesse aspecto numa outra oportunidade. 
28 PDR, op. cit., p. 107. 
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Armorial. Neste momento, apresentamos um roteiro da obra, acompanhado por dois quadros 

que ilustram a sequência temporal da narrativa de Quaderna (Quadro 1) e a ordem 

cronológica dos Impérios sertanejos (Quadro 2), os quais compõem a sua gênese familiar. Ao 

lado desta apresentação, situamos o campo teórico e metodológico que baliza essa pesquisa e 

que se estabelece num diálogo entre a hermenêutica fenomenológica, cujos principais 

expoentes são Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer e Paul Ricoeur, e a sociologia de 

Gilberto Freyre. A confluência desse diálogo com a cosmovisão de Ariano Suassuna, 

denominada por ele visão poética, é ilustrada, acidentalmente, num capítulo da obra intitulado 

“A Filosofia do Penetral”. Na sequência, buscamos apresentar como a narrativa de Quaderna 

o torna o hermeneuta de sua comunidade sertaneja. 

No segundo capítulo, nosso foco residiu em analisar a dimensão da narrativa de 

Quaderna que faz uma crítica ao Brasil “Oficial” e as suas instituições, estabelecendo uma 

conexão entre os elementos ideológico-culturais que conferem sentido a estas instituições de 

controle e a narrativa de Quaderna. Procuramos, assim, evidenciar como a constituição do 

Estado Nação brasileiro se relaciona, implicitamente, com a situação prisional do narrador. É 

neste contexto que Quaderna usa a sátira e a subversão dos discursos “oficiais” como arma 

formal para se defender das acusações do Brasil “Oficial”. 

No terceiro capítulo, buscamos apresentar a dinâmica histórica, a simbologia e o 

sentido teleológico da comunidade sertaneja de Quaderna. A proposta deste capítulo 

condicionou-se a três perspectivas principais, a saber: (i) a hermenêutica fenomenológica de 

Paul Ricoeur, como suporte teórico e metodológico de resgate da realidade através de um 

texto ficcional, e que se realiza na narrativa de fundação mítica da comunidade de Quaderna, 

sobre a ascensão e declínio dos cinco impérios sertanejos; (ii) a apropriação do conceito de 

comunidade de Roberto Espósito como recurso que fundamenta a inevitabilidade do ser-no-

mundo e, portanto, marca a ideia do dever, do pertencimento e da comunhão de todos os entes 

como sujeitos na comunidade de Quaderna; e (iii) a ideia de um antropofagismo, em seu 

sentido último, como proposta que se adéqua à conformidade do si-mesmo como outro, ou 

seja, uma proposta que se insere numa dinâmica de constituição mútua do si mesmo e da 

alteridade que configura o ser-aí, cuja natureza jamais é estática e simplesmente dada, mas um 

movimento contínuo de estar em jogo no mundo com o outro. É desta forma que emerge o 

sentido existencial do sertão-mundo de Quaderna.  
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1 CHAMADA: O HERMENEUTA QUADERNA E A ESTÉTICA DO CORDEL 

 

Neste capítulo, pretendemos apresentar os aspectos formais que perfazem o Romance 

da Pedra do Reino, de Ariano Suassuna, os quais se fundamentam, primordialmente, na 

estética do cordel. Ao lado disso, apresentaremos o campo teórico e metodológico que baliza 

essa pesquisa, a saber: a hermenêutica fenomenológica. Num primeiro momento, faremos 

uma breve incursão no Movimento Armorial (MA), idealizado por Suassuna em 1970. Num 

segundo momento, apresentaremos um capítulo da obra intitulado “A Filosofia do Penetral”, 

o qual dialoga com a perspectiva teórica e metodológica adotada. Num terceiro momento, 

nosso foco consistirá em compreender de que forma a narrativa do “Rei” Dom Pedro Dinis 

Ferreira-Quaderna o consagra um hermeneuta de sua tradição sertaneja.  

 

1.1 Arte armorial, cordel e o Romance da Pedra do Reino 

 

Antes de adentrarmos a obra Romance da Pedra do Reino, faremos uma breve 

incursão no processo de constituição do MA, visando compreender de que forma a estética 

desta arte se manifesta nessa obra. A Arte Armorial consiste numa percepção artística erudita 

cuja matéria-prima se encontra no Romanceiro popular nordestino: “conjunto de poemas 

escritos, falados e cantados”29. Essa arte foi sistematizada por Suassuna, juntamente a outros 

intelectuais e artistas, conforme apresentaremos logo adiante, na forma do Movimento 

Armorial em 1970 “com um concerto da Orquestra Armorial de Câmera [...] e uma exposição 

de gravuras, pinturas e esculturas, ocorrida na barroca Igreja de São Pedro dos Clérigos”30. A 

despeito da sistematização na forma de movimento, Suassuna ressalta que tal arte não se 

molda através de “teorias, programas ou ideologias”, ao contrário, ela “surge naturalmente, 

por amor e identificação”. Para ele, o Romanceiro Popular estaria ligado “ao que existe de 

mais elementar, poderoso e primordial no sangue do Povo”, correspondente aos “anseios 

coletivos mais profundos do Povo brasileiro”31. 

Um dos elementos derivados desse Romanceiro popular, e fundamental para o MA, é 

a literatura de cordel, gênero literário que se manifesta na forma de folhetos, pequenos livros 

impressos vendidos em feiras e mercados, pendurados em cordas, “lidos, decorados, postos 

                                                 
29 TAVARES, B. Contando Histórias em Versos: poesia e romanceiro popular no Brasil. 2ª ed. São Paulo: 

Editora 34, 2009, p. 9. 
30 NOGUEIRA, M. A. L. op. cit., p. 111. 
31 SUASSUNA, A. Seleta em Prosa e Verso. 4ª ed. Organização de Silviano Santiago Rio de Janeiro: José 

Olympio, 2011, p. 250. 
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em versos, em música, cantados”. Esses folhetos circulam entre as várias camadas sociais 

incluindo os “analfabetos que guardam os tesouros dos contos, facécias, cantigas, fábulas”32. 

O conjunto que compõe o Romanceiro é esquematizado por Suassuna da seguinte forma: 

 

 

 

A despeito da divisão proposta no esquema acima, Suassuna não nega que “a obra 

literária sempre excede essas classificações teóricas, de valor puramente didático”. Os 

modelos poéticos relacionam-se, por exemplo, às estrofes da poesia improvisada dos 

Cantadores e as estrofes dos folhetos e romances da Literatura de Cordel33. Suassuna 

argumenta que, dentre as estrofes mais importantes do Romanceiro, destacam-se, de um lado, 

as sextilhas ou repentes, oriundas de matriz popular e composta por seis versos de sete 

sílabas34, e, do outro, as décimas, oriundas de matriz erudita, já usadas “no Século de Ouro 

espanhol, de modo que é [são] um daqueles elementos eruditos e barroco-ibéricos assimilados 

pelo Povo nordestino”35. Esta última é composta por dez versos de sete sílabas e é largamente 

utilizada por “Gregório de Mattos, herdeiro direto do Século de Ouro ibérico, é um espírito 

tipicamente barroco”, que absorve “em suas obras os mais contraditórios – cortesãos e 

populares, religiosos e obscenos, místicos e desesperados, e assim por diante”. Uma outra 

forma de décima, composta por dez versos e dez sílabas, é chamada de “martelo agalopado” e 

trata-se de uma criação eminentemente nordestina36. 

A relação entre as manifestações artísticas erudita e popular constitui-se, para 

Suassuna, de forma interdependente. No que se refere à musicalidade, por exemplo, [...] “a 

música erudita representa [...] o resultado sedimentado de ultrapassagens da música popular, 

                                                 
32 CASCUDO, L. da C. Literatura Oral no Brasil. 2ª ed. São Paulo: Global Editora e Distribuidora Ltda, 2006, P. 

188. 
33 Cf. SUASSUNA, op. cit., p. 256. 
34 Ibid., p. 256-257. 
35 Ibid., p. 277-278. 
36 Ibid., P. 277-278. 

                                                        Sextilhas e estrofes delas derivadas. 

                     Poesia Improvisada     Décimas e estrofes delas derivadas. 

Romanceiro                                      Outras estrofes 

Popular do                                                                  Ciclo Heroico 

Nordeste                                             Romances       Ciclo do Maravilhoso  

                                                          Abecês            Ciclo Religioso e de Moralidades 

                      Literatura de Cordel   Pelejas              Ciclo Cômico, Satírico e Picaresco 

                                                          Cantigas          Ciclo Histórico e Circunstancial 

                                                    Ciclo de Amor e Fidelidade 

                                                                                                   (SUASSUNA, 2011:256) 
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realizadas pelos grandes espíritos através dos tempos”37. Suassuna acredita que a arte 

enquanto erudição constitui, ao invés de imitação, uma recriação das expressões populares. 

Para tanto, a dinâmica da erudição necessita passar [...] “por uma fase de transposição para 

chegar finalmente à recriação, sua forma mais alta. A imitação é o campo do compositor 

popular; a recriação, o do erudito [...].”38 Para Suassuna, o barroco constitui o exemplo 

excelso, no contexto ibérico, dessa recriação erudita das expressões populares: 

O Barroco, com sua capacidade “dialética” de unir contrastes, introduz às vezes o 

espírito popular na Literatura erudita. Surgem, então, os romances em verso de 

Góngora ou as novelas picarescas como o Lázarilho de Tormes. E aparecem, 

mesmo, os casos em que numa obra de gênio, como o Dom Quixote, aportam e se 

unem os elementos cortesãos e eruditos da tradição renascentista e greco-latina, os 

elementos da épica popular do Romanceiro ibérico e da novela picaresca, a novela 

de cavalaria e a tradição dos contos orais, vivos na memória do Povo espanhol e 

mouro ao qual pertencia o grande Cervantes.39  
 

No que tange à produção artística no Brasil, a relação entre a arte erudita e a arte 

popular é semelhante àquela do contexto do barroco ibérico. Entretanto, o contexto dos 

trópicos americanos reflete, adicionalmente, os conflitos e discriminações decorrentes dos 

encontros culturais assimétricos: de um lado, a cultura europeia, inicialmente ibérica, que 

predominava entre as elites; e, de outro, a cultura negra e ameríndia que formam a base da 

cultura popular40. Paradoxalmente, Suassuna diz que a situação discriminatória com relação à 

cultura popular brasileira se agrava no século XIX “quando as nossas elites urbanas começam 

a desprezar nossos valores ibéricos, trocando-os por tudo quanto era valor europeu de fora, 

trazido por tudo quanto era de Missões Francesas”41. 

Num contexto de superação desse viés discriminatório, a estética Armorial se 

desdobra através dos seguintes elementos: (i) a narrativa literária do “espírito mágico dos 

‘folhetos’ do Romanceiro Popular do Nordeste (Literatura de Cordel)”42; (ii) “[a] música de 

viola, rabeca ou pífano”; e (iii) “[a] xilogravura que ilustra suas capas, assim como com o 

espírito e a forma das Artes e espetáculos populares com esse mesmo Romanceiro 

relacionados”43. Fundado nesses elementos básicos, o MA disseminou-se através de diversas 

expressões artísticas como é o caso das artes plásticas, do teatro, da dança, da música, do 

cinema e da literatura.  

                                                 
37 SANTOS, I. M. F. dos. op. cit., p. 170. 
38 SUASSUNA apud Ibid., p. 170. 
39 SUASSUNA, A. Almanaque Armorial. [seleção, organização e prefácio Carlos Newton Júnior]. 2ªed. Rio de 

Janeiro: José Olympio, 2008, p. 153-154. 
40 Ibid., p. 154. 
41 Ibid., p. 154. 
42 SUASSUNA apud NEWTON Jr., C. O Pai, o Exílio e o Reino: a poesia armorial de Ariano Suassuna. Recife: 

UFPE, 1999, p. 97. 
43 SUASSUNA apud Ibid., p. 97. 
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No que se refere, mais precisamente, à literatura armorial, esta inclui, dentre tantos 

outros escritos, a obra de Ariano Suassuna, em especial o Romance da Pedra do Reino, 

publicado em 1971. Esse romance constitui a plataforma que permite a Suassuna edificar o 

seu “Castelo Literário”44, construído através da aliança entre a realidade geográfica áspera e 

pedregosa do sertão – e, mais especificamente, o sertão dos Cariris Velhos – e a imaginação 

criadora de seus habitantes, e cujo pilar é a oralidade da literatura de cordel.  Esta construção 

do texto/“Castelo Literário” se constitui num processo que denominamos de “cordelização” e 

manifesta-se em duas dimensões: (i) um enredo temático marcado “pelo sopro sangrento do 

infortúnio, dos amores desventurados, poéticos e sensuais, e, ao mesmo tempo, pelo riso 

violento e desembandeirado, pelo pipocar dos rifles estralando guerras, vinditas e 

emboscadas, ao tropel dos cascos de cavalo”; e (ii) uma estrutura formal composta por oitenta 

e cinco capítulos intitulados “folhetos” distribuídos em cinco partes, que se interligam através 

de uma unidade de sentido, mas que possuem, individualmente, uma relativa autonomia. 

Sobre a importância dessa obra para o MA, Idelette Santos argumenta: 

[...] o Romance d’A Pedra do Reino torna-se porta-bandeira e ostenta um subtítulo 

genérico: “romance armorial-popular brasileiro”. A palavra “armorial” sendo ainda 

um neologismo literário [...], Suassuna explicita-o e completa-o com “popular” e 

“brasileiro”. A pedra do reino preenche perfeitamente seu papel de modelo literário 

e cultural para o Movimento Armorial: inspira composições musicais, poemas e 

quadros; torna-se o livro de cabeceira de jovens artistas e escritores armoriais [...].45  
 

No tocante à palavra “popular”, i.e., “relativa ao povo”, é notório o fato de que, 

apesar de não haver um consenso em torno de sua definição, ela é geralmente associada à 

condição de marginalidade socioeconômica46. Em Suassuna, entretanto, a palavra “popular” 

incorpora o sentido daquilo que é produzido ou que é pertencente àqueles que nutrem uma 

sensibilidade profunda pelo Brasil, ainda que circunstancialmente marginalizados 

socioeconomicamente.  

Para compreendermos o sentido atribuído aos termos “povo” e “popular” na obra de 

Suassuna faz-se necessário recorrermos a duas dicotomias clássicas apropriadas por ele, a 

saber: (i) a dicotomia presente na obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, entre sertão e litoral, 

e (ii) a dicotomia de Machado de Assis entre país real e país oficial. A respeito da primeira 

dicotomia, a cisão geográfica e, sobretudo, simbólica entre o sertão e o litoral que aparece na 

obra Os Sertões tem possibilitado interpretações distintas, dentre as quais se encontram 

aquelas vinculadas à problemática da identidade nacional brasileira, num contexto marcado 

                                                 
44 PDR, op. cit., p. 107. 
45 SANTOS, I. M. F., op. cit., p. 49. 
46 Cf. SODRÉ, N. W. Quem é o Povo no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, p. 7. 
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pelos interesses em consolidar o Estado Nacional47. De um lado, para a intelligentsia48, o 

litoral seria o representante do “processo colonizador e desnacionalizador, local de vidas e 

culturas voltadas para a Europa”49, do outro lado, o sertão é entendido mais como um “espaço 

substancial, emocional, do que um recorte territorial preciso; é uma imagem-força que 

procura conjugar elementos geográficos, linguísticos, culturais, modos de vida, bem como 

fatos históricos de interiorização”50. No que se refere à segunda dicotomia, diria Machado de 

Assis: “O país real, esse é bom, revela os melhores instintos; mas o país oficial é caricato e 

burlesco”51. Para ele, o povo seria o representante do Brasil “Real”, enquanto a elite e o 

Estado seriam os representantes do Brasil “Oficial”. 

Tais dicotomias se entrecruzam em Suassuna produzindo um sentido singular: 

enquanto o “povo” da zona rural e, por extensão, do sertão, seriam um dos correspondentes do 

Brasil “Real”, as “elites” do litoral e, por extensão, da zona urbana, seriam as correspondentes 

do Brasil “Oficial”. Nesse sentido, a palavra “popular” vincula-se aos representantes do Brasil 

“Real” sertanejo, aqueles que, ao invés de se sentirem, parafraseando Sérgio Buarque de 

Holanda, desterrados na própria terra52, – como se sentiam as elites que elucubraram pensar 

numa identidade nacional brasileira (intelligentsia) –, encontram-se enraizados nela. Para 

Suassuna, “a cultura popular é feita pelo Povo, pelo ‘quarto Estado53’[...] [que no Brasil é] 

identificado com os analfabetos ou semi-analfabetos”54. Nesse sentido, a cultura popular 

brasileira não se constitui enquanto uma mera cópia da cultura europeia/ibérica, ao contrário, 

ela incorpora os elementos culturais externos e os traduz de forma singular. Nas palavras de 

Suassuna, a cultura popular é “tudo aquilo que o Povo cria para viver ou para se deleitar e 

que, tem sido criado à margem da civilização europeia e industrial”55. 

Ao propor pensar uma “arte popular brasileira”, num território repleto de contrastes 

regionais e locais como o Brasil, Suassuna admite a dificuldade e os possíveis equívocos na 

definição do que seja essa arte56. Não obstante a diversidade cultural57, “cultura gaúcha”, 

                                                 
47 Trataremos mais desse assunto no segundo capítulo. 
48 MANNHEIM, K. Ideologia e Utopia. Rio de Janeiro: Zahar, 1968, p. 38. 
49 ALBUQUERQUE Jr., D. M. A Invenção do Nordeste e Outras Artes. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2010, p. 67. 
50 Ibid., p. 67. 
51 SUASSUNA apud BOSI, op. cit., p. 176. 
52 Cf. HOLANDA, S. B. de. Raízes do Brasil. 6ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1971, p. 3. 
53Referência ao chamado “4º Estado da Revolução Francesa”. Como explica Suassuna: “Na Revolução Francesa, 

havia três classes sociais: nobreza, clero e povo, mas esse povo era uma conversa porque havia nele duas classes: 

a burguesia e os camponeses pobres, que são o que eu chamo de quarto Estado” (SUASSUNA, s/d.) 
54 SUASSUNA, 2008, op. cit., p. 156. 
55 Ibid., p. 156. 
56 SUASSUNA, 2008, op. cit., p. 151.  
57 Para Suassuna o Brasil se constitui como um território cuja unidade precisa englobar, aceitar e respeitar, toda a 

sua diversidade cultural (cf. SUASSUNA, apud OLIVEIRA, 2014). Essa crítica de que a unidade do Brasil 
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“nordestina”, “amazônica”58, e tantas outras, Suassuna afirma que essa arte existe e “é 

vigorosa e autêntica, como provam, entre outras manifestações, as xilogravuras populares do 

Nordeste”59. No tocante à palavra “Armorial”, esta envolve uma complexidade e uma 

ressignificação. Originalmente, a palavra está vinculada à coletânea de brasões da nobreza de 

um dado território – nação ou província –, mais diretamente localizada na Idade Média e, 

sobretudo, em Portugal. No MA, ela adquire um novo sentido: o sentimento de nobreza 

(europeia), próprio de classe abastada, distinta e diferenciada do povo, cede lugar, em 

Suassuna, ao sentimento genuíno de pertencimento ao sertão, à condição de autenticidade 

cultural do ser sertanejo. Nessa ressignificação, os brasões passam a constituir os elementos 

que viabilizam a unidade cultural, a integração dos elementos constitutivos de uma cultura 

local.  

É importante ressaltar o fato de que muitos dos intelectuais que buscavam os 

elementos que compunham a identidade nacional, enquanto elemento constitutivo do Estado 

Nação no Brasil, ressentiam-se de seu próprio “isolamento social”, mergulhados que estavam, 

num país de maioria analfabeta60. Contrariamente, Suassuna credita ao “povo”, em geral, e 

aos analfabetos, em particular, os atributos de nossa excelência cultural. Com isso, ao invés de 

distanciamento, Suassuna opta pela proximidade com eles, pela integração e pela valorização. 

Dentre os elementos mais genuínos da cultura popular, parte integrante do MA, Suassuna 

destaca as festas tradicionais do sertão nordestino, como é o caso do reisado ou folia de reis, 

das cavalhadas, da festa do divino, etc. Na composição de seu cenário festivo, essas festas dão 

testemunho de uma forma de apropriação singular dos símbolos da realeza tais como brasões, 

bandeiras, coroas, etc. Sobre o sentido ressignificado da palavra “Armorial” em Suassuna, em 

especial no que tange à dimensão fundamental de inclusivismo social, o músico Jarbas 

Maciel, no documentário sobre o MA que transcrevemos na citação abaixo, afirma:  

[...] começamos a tocar [na casa de Suassuna], o rabequeiro lá [...] tocava... e a gente 

tocava com ele. Aí, lá pras tantas, Ariano disse assim: Olha, esse tema é armorial! O 

nome surgiu assim, como por encanto. [...] armorial [diz Suassuna] é essa música 

nordestina que a gente ta procurando.61  

 

No documentário, Suassuna revela os motivos que o levaram a escolher o nome 

Armorial: [...] “em primeiro lugar porque acho bonito, sonoro, musical [...] e em segundo 

                                                                                                                                                         
projeta uma homogeneidade cultural está presente em toda a narrativa do Romance da Pedra do Reino, conforme 

apresentaremos nesta dissertação. 
58 AS VISITAS de Ariano Suassuna ao Rio Grande do Sul. Gauchazh, 23 jul. 2014.  
59 SUASSUNA, 2008, op. cit., p. 151. 
60 cf. MARTINS, L. A Gênese de uma Intelligentsia: Os Intelectuais e a Política no Brasil 1920 a 1940. 

Anpocs, 1986, p. 10. 
61 ARMORIALMA. Produção de Paulo Lins e Sandra Ribeiro, direção e roteiro de Sandra Ribeiro, 2011. 
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lugar porque [...] todos nós [do MA], e nossas respectivas artes, partíamos do universo da arte 

popular brasileira”62. Não obstante a influência notória de Suassuna, escritores e artistas 

armoriais do MA possuíam plena autonomia com relação aos processos criativos. O conjunto 

de suas obras, portanto, apresentava, de certo modo, uma diversidade estética. O sentido de 

unidade que os congregava residia no ethos armorial, o que evidencia a integração orgânica e 

cultural do movimento.  

É nesse contexto que escritores e artistas promoviam a fusão entre literatura, música, 

pintura, gravura, etc. Podemos citar, como exemplo, os seguintes trabalhos: (i) o livro As 

Sentenças do Tempo, de Maximiano Campos, ilustrado por Suassuna; (ii) o quadro de Miguel 

dos Santos intitulado A Besta Bruzacã, inspirado no romance de Suassuna; (iii) o poema 

Pedra do Reino de Ângelo Monteiro, também inspirado no romance de Suassuna; (iv) as 

composições de Capiba, Sem Lei nem Rei I, II e III baseadas no romance homólogo de 

Maximiano Campos63. Cabe mencionar, também, as obras armoriais de Suassuna que foram 

adaptadas para o cinema, televisão e teatro como é o caso do O Auto da Compadecida 

(2000)64, filme dirigido por Miguel Arraes, a minissérie Pedra do Reino (2007), de autoria de 

Luiz Fernando Carvalho, Luís Alberto de Abreu e Bráulio Tavares, e a recente peça teatral 

Suassuna – O Auto do Reino do Sol (2017)65, com texto de Braulio Tavares, direção de Luis 

Carlos Vasconcelos e música de Chico César. Essa última trata-se de uma adaptação das obras 

de Suassuna com o intuito de homenagear os noventa anos de seu nascimento (1927-2017). 

O propósito do MA reside, portanto, em tornar evidente a arte erudita e conferir-lhe 

uma dimensão sistemática enquanto dimensão de potencialidade intrínseca da cultura popular. 

Como afirma Idelette Santos: “foram as obras, as criações artísticas e literárias, os encontros e 

as amizades entre os artistas que permitiram definir a arte armorial”66. Nesse sentido, Santos 

argumenta:  

Essa inversão da cronologia habitual não deixa de ser significativa: ao contrário da 

maioria dos movimentos, que nascem a partir de um manifesto ambicioso que se 

tenta depois concretizar, os membros do Movimento Armorial afirmam a primazia 

da criação sobre a teoria.67  
 

Suassuna recusara-se a classificar o movimento, a enquadrá-lo numa categoria a 

priori. Para ele, isso significaria limitar e aprisionar em códigos rígidos o processo de criação 

artística. Mesmo diante da crítica feita por intelectuais e artistas como César Leal “que 

                                                 
62 ARMORIALMA, op. cit. 
63 Cf. SANTOS, I. M. F., op. cit., p.36. 
64 O AUTO da Compadecida. Produção de Eduardo Figueira. Rio de Janeiro: Globo Filmes, 2000.  
65 SUASSUNA - O Auto do Reino do Sol. Folha de S. Paulo, s/d.  
66 SANTOS, I. M. F., op. cit., p. 22. 
67 Ibid., p. 22. 
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afirmava a impossibilidade de um movimento existir sem fundamento teórico”, Suassuna 

contestava o argumento dizendo: “O Movimento Armorial será o primeiro [a existir sem 

fundamento teórico]”. Assim, a “primazia da criação sobre a teoria” indica que o Movimento, 

enquanto ação coletiva, ao invés de se fundamentar num projeto, numa criação teórica 

anterior à obra, emerge num contexto cultural que possibilita seu processo de ascensão: é de 

uma tradição sertaneja particular que os armorialistas fundamentam seu movimento.68  

A ausência de teoria indica, fundamentalmente, uma certa fluidez relativa aos 

critérios para se produzir uma arte que fosse considerada Armorial. Nas palavras de Santos, 

“nunca houve adesão formal ao Movimento Armorial: esta era declarada a partir de 

convergências, das obras e dos artistas, com os elementos fundamentais definindo a arte 

armorial”69. Basicamente, arte Armorial era aquela arte erudita cujas fontes se 

fundamentavam numa dada arte popular, i.e., nos folhetos de cordel, na oralidade, no 

cancioneiro popular, etc., e que estava imbricada no contexto cultural dos artistas, ou seja, 

exercia sobre eles valor e significado. 

De acordo com o antropólogo Clifford Geertz, a imbricação entre a arte e cultura é 

algo inevitável aos contextos sociais, pois a arte nunca é totalmente intra-estética: ela possui 

necessariamente uma significância cultural70, i.e, ela está inserida num contexto específico de 

tradição cultural. No caso do MA, fica evidente uma necessidade latente de um 

autorreconhecimento enquanto parte integrante de uma cultura local. Portanto, muito além de 

um Movimento, o projeto Armorial propõe uma arte culturalmente engajada, de caráter 

perene, que transcende a individualidade de cada um dos artistas, livre das meras 

circunstancialidades e idiossincrasias, i.e., livre dos modismos estéticos. Em outras palavras, a 

íntima relação entre o artista, sua arte e o público, estabelece-se enquanto relação de sentido 

que privilegia a unidade e o pertencimento cultural: “A realidade nunca está ausente da 

literatura e da arte armoriais e, em particular, a realidade da região e da vida cotidiana”71.  

A obra Romance d’A Pedra do Reino constitui, possivelmente, o exemplo mais 

excelso da aplicabilidade da Arte Armorial. Esta obra foi uma das armas que Suassuna usou 

para reagir contra a visão estreita dominante na época: a de que, de um lado, o rural – e por 

                                                 
68 SANTOS, I. M. F., op. cit., p. 31. 
69 Ibid., p. 277. 
70 Cf. GEERTZ, C. O Saber Local: novos ensaios em antropologia interpretativa. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997, 

p. 146.  
71 SANTOS, I. M. F., op. cit., p. 35. 
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extensão, o sertão – representaria o atraso, o obscurantismo e o mal, e de outro, o urbano – e 

por extensão, o litoral – representaria o bem e o progresso72.  

Ao contrário da visão negativa sobre o sertão, o Romance da Pedra do Reino afirma 

o universo sertanejo dos Cariris, apresentando uma atmosfera mítica73 que descreve as 

aventuras e desventuras do narrador protagonista Quaderna e sua busca incessante pela 

construção de seu “Castelo Literário”74 – a “obra prima da literatura universal”75. Nela se 

opera, de forma inusitada, o resgate de sentido da história de uma comunidade76 sertaneja.  

Para ser fiel aos elementos constitutivos de seu espaço comunitário, 

Suassuna/Quaderna intitula os capítulos de “folhetos” os quais se encontram dispostos nesta 

ordem: (i) “Prelúdio: a Pedra do Reino”, (ii) “Chamada: os emparedados”, (iii) “Galope: os 

três irmãos sertanejos”, (iv) “Tocata: os doidos” e (v) “Fuga: a demanda do sangral”. A 

palavra inicial de cada uma dessas divisões, a saber, Prelúdio, Chamada, Galope, Tocata e 

Fuga, alude, de forma clara, à estética armorial e suas influências na musicalidade barroca. 

Prelúdio consiste, originalmente, numa composição “que serve como introdução para outra 

mais consistente formalmente”77. Foi empregada pelo barroco Johann Sebastian Bach para 

introduzir suas fugas e suítes78. Galope corresponde a uma das partituras armoriais cuja forma 

se inspira “no gênero poético e musical chamado galope à beira-mar, tão apreciado dos 

violeiros e cantadores nordestinos”79. Tocata refere-se a uma peça musical instrumental 

barroca “baseada em escalas e arpejos rápidos”80. Já a Fuga trata-se, originalmente, de uma 

técnica composicional barroca “que consiste em elaborar por imitação temas entre diversas 

vozes”81.  

A proposta de musicalidade que perpassa os conteúdos narrativos do romance 

expressa de forma inequívoca o caráter performático do texto. Com efeito, ela serve para 

conciliar numa só obra a pluralidade de elementos – a saber, a palavra, a dança, a imagem e a 

                                                 
72 Cf. SUASSUNA apud LINS, L. A redenção de Suassuna. O Globo [online], 11 jun. 2005. 
73Veremos no terceiro capítulo que a narrativa de Quaderna se consagra como uma narrativa mítica, ou seja, 

numa narrativa fundacional por narrar a gênese e o sentido de sua comunidade sertaneja. 
74 PDR, op. cit., p. 107. 
75 Ibid., p. 141. 
76Conforme apresentamos na introdução, nos apropriamos do conceito de comunidade tal como trabalhado por 

Roberto Espósito. Em sua obra esse conceito é ressignificado, desfazendo a ideia da tradição sociológica em que 

o conceito é apropriado para representar um espaço social fechado, o qual se opõe à sociedade urbano-industrial. 

Para Espósito, ao invés, o conceito de comunidade é pensado enquanto consciência da condição de 

pertencimento do ser-no-mundo, que envolve harmonias e tensões. Comunidade não é, portanto, uma 

externalidade do ser, ela se dá na experiência. Adentraremos mais o tema no terceiro capítulo. 
77 PRELÚDIO. In: DICIONÁRIO Eletrônico Houaiss, 2009. 
78 Cf. DOURADO, H. A. Dicionário de Termos e Expressões da Música. São Paulo: Editora 34, 2004, p. 262. 
79 SANTOS, I. M. F., op. cit., p. 180. 
80 DOURADO, op. cit., p. 334.  
81 Ibid., p. 141. 
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musicalidade – que constituem o romanceiro nordestino e os folhetos de cordel, fundamentos 

do MA. O termo “performático” não possui, aqui, o sentido de um mero ato de deliberação 

racional de caráter individual: ele refere-se, fundamentalmente, a um “ato concreto total de 

participação que permite à voz existir e dizer”82, num contexto que pressupõe, 

fundacionalmente, a participação num grupo ou numa comunidade. Daí a necessidade da obra 

de Suassuna e da pluralidade narrativa de seus personagens, “na medida do possível, ser[rem] 

estudada[s] como um todo uno e inseparável”83. Essa obra constitui-se como uma “Grande 

catedral barroca onde o menor detalhe integra-se de tal forma ao conjunto que se torna 

fundamental para a existência do todo”, sendo o todo “infinitamente maior e artisticamente 

mais grandioso do que a soma de suas partes”84. 

A unicidade presente na obra de Ariano Suassuna é congruente com a estética 

barroco-sertaneja que carrega em si os elementos de compreensão das especificidades 

culturais do Brasil. Reinterpretação criativa do barroco ibérico, o barroco brasileiro, e mais 

especificamente o barroco-sertanejo de Suassuna, é o espaço de confluência dos diversos 

elementos étnicos e culturais da formação brasileira e da coexistência de elementos contrários, 

permeada por tensões e harmonias, que constitui a cultura popular. A expressão “equilíbrio de 

antagonismo”85, cunhada por Gilberto Freyre, pretende dar conta, precisamente, dessa 

articulação reconciliatória, empreendida pelo povo brasileiro, das ambivalências herdadas, 

que constituem representações legítimas do seu caráter cultural complexo. Conforme 

Suassuna, de um modo geral, o que há de melhor no Brasil são as expressões culturais que “os 

descendentes castanhos de índios, ibéricos e negros reinterpretaram, recriaram e reinventaram 

tudo ao seu modo, fazendo da fusão e da união de contrários talvez a base da unidade 

cultural brasileira”86. De certo, o barroco brasileiro se configura como expressão maior dessa 

representação legítima: “É verdade que imediatamente o nosso Povo começa a recriar e 

reinterpretar o Barroco ibérico”87. 

Não seria, portanto, exagerado afirmar, conforme argumentou Benedito Nunes, que a 

narrativa do Romance d’A Pedra do Reino conduz-nos a “uma feira livre de contos, história 

puxando história, como uma Mil e Uma Noites sertaneja”. Em outras palavras, o romance 

constitui-se como “um paraíso de mutações míticas, como se teatro barroco em cena lúdica 

                                                 
82 SANTOS, I. M. F., op.cit., p. 15. 
83 NEWTON Jr., op. cit., p. 142. 
84 Ibid., p. 142. 
85 FREYRE, G. Casa Grande e Senzala. 20ª ed. São Paulo: Círculo do Livro, 1980, p. 88-89. 
86 SUASSUNA. A cultura brasileira. Diário de Pernambuco, ed. 60, 4 mar. 1979, p. 11, grifo do autor. 
87 SUASSUNA, 2008, op. cit., p. 154. 
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fosse, o sertão convertido numa sucessão de imagens, semelhantes às xilogravuras impressas 

nas capas dos folhetos de cordel [...]”88. 

Sobre o enredo da obra, os primeiros capítulos/folhetos (do I ao XXII) são destinados 

a apresentar às “Nobres Damas e Senhores”, i.e., às leitoras e aos leitores, os alicerces que 

fundamentam a comunidade sertaneja do “Rei” Quaderna, a saber: (i) a ascensão e declínio 

dos cinco impérios sertanejos, os quais aludem a movimentos sociais ocorridos no sertão 

nordestino, tais como o Movimento da Serra do Rodeador em Pernambuco (1819-1820), o 

Movimento da Pedra Bonita ou Pedra do Reino em Pernambuco (1836-1838), que dá nome à 

obra, o Movimento de Canudos na Bahia (1893-1897) e o Movimento separatista de Princesa 

na Paraíba (1930); e (ii) os principais membros dessa comunidade que influenciaram na 

formação da personalidade de Quaderna, emblema da comunidade sertaneja.  

Após essa apresentação, o narrador rememora a teia do seu processo, momento em 

que é intimado pelo “Tribunal da Paraíba” sob acusação de ter participado de agitações 

políticas de orientação comunista, que teriam sido responsáveis pelo incêndio que assolou a 

“Vila da Ribeira do Taperoá”, ocorridas em 1935, com a chegada do misterioso Rapaz do 

Cavalo-Branco, e de ter assassinado o seu tio-padrinho Dom Pedro Sebastião Garcia-Barretto, 

em 1930. 

O Romance da Pedra do Reino trata-se de uma obra complexa e densa – a edição que 

usamos para esta pesquisa contém mais de seiscentas páginas compostas por histórias dentro 

de histórias, marcada por diversos personagens que tematizam o enredo ora da “História Geral 

do Brasil”, ora da “História [particular] da Realeza da Vila de Taperoá”–, cuja narrativa 

memorialista se dá num espaço de apenas um dia, no instante em que o narrador se encontra 

preso na cadeia do seu vilarejo. Tendo em vista esses fatores, optamos por sistematizar o 

enredo central em dois quadros explicativos os quais ilustram duas dimensões da narrativa. O 

Quadro 1 apresenta a sequência temporal em que se situa o enredo central da obra, já o 

Quadro 2 apresenta a ascensão e declínio dos cinco impérios sertanejos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 NUNES, B. A Clave do Poético: ensaios. Organização Victor Sales Pinheiro. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2009, p. 296. 
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Quadro 1 – Sequência temporal da obra. 

Quaderna preso na cadeia (memória de 01 dia) 

09 de outubro de 1938 

Momentos da memória Subdivisões Meta-Memória 

Razões da acusação 

(1930 e 1938) 

- a morte do tio-padrinho de 

Quaderna (1930) 

-o caso do Rapaz-do-

Cavalo-Branco, Sinésio 

(1930-1938) 

 

História da comunidade 

(1819-1938) 

- ascensão e declínio dos 

cinco impérios sertanejos 

- apresentação dos 

personagens centrais 

 

Depoimento 

(13 de Abril de 1938) 

- apresentação da história 

da comunidade. 

-questões políticas, 

ideológicas e institucionais. 

- acusação e defesa 

-objetivo que impulsiona 

Quaderna a prestar o depoimento: 

realização da obra máxima, o 

Romance da Pedra do Reino 

Elaborado por: A autora (2018). 

Quadro 2 – Ordem Cronológica dos Impérios. 

Impérios do Reino Encantado da 

Pedra do Reino entre Piancó 

(Paraíba) e Pajeú (Pernambuco) 

Impérios Reino/Local Data Rei Declínio 

1º Império Serra do 

Rodeador 

1819 Dom Silvestre I, O 

Rei do Rodeador 

O Governador de 

Pernambuco, Luis do 

Rego, enviou tropas 

para incendiarem o 

reino e degolarem o 

Rei 

2º Império Vila Bela da Serra 

Talhada 

1836 Dom João I, O 

Precursor 

Abdicação do Rei ao 

ser convertido para o 

“Catolicismo Oficial”  

3º Império Serra do Reino, 

Sertão do Piancó  

1836-1838 Dom João II ou Dom 

João Ferreira-

Quaderna, O 

Execrável 

Motim (traição) feito 

pelo fidalgo Pedro 

Antônio Vieira contra 

o Rei.   

4º Império Pedra do Reino 1838 Dom Pedro I ou Dom 

Pedro Antônio 

O Rei é morto numa 

batalha contra o 

Capitão-Mor Manuel 

Pereira, Senhor do 

Pajeú. 

5º Império Pedra do Reino 1935-1938 Dom Pedro IV, ou 

Dom Pedro Dinis 

Ferreira-Quaderna, O 

Decifrador 

Quaderna, 

secretamente, se 

autocoroa Rei em 

1935. Em 1938 ele 

encontra-se exilado, 

preso na cadeia devido 

a acusações feitas pelo 

“Tribunal da Paraíba”. 
Elaborado por: A autora (2018). 
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Num caráter metalinguístico, em que a narrativa do Romance da Pedra do Reino 

apresenta as ferramentas utilizadas por Quaderna para escrever o próprio romance, Quaderna 

informa que aproveitará o depoimento prestado no inquérito ao “Tribunal” para registrar por 

escrito – quem escreve a obra é a escrivã do processo Dona Margarida Torres Martins – a sua 

obra, um memorial dirigido [...] “à Nação Brasileira, à guisa de defesa e apelo, no terrível 

processo em que me vejo envolvido”89, diz ele. Este Memorial se trata do próprio Romance da 

Pedra do Reino. A obra emerge, portanto, na forma escrita por ação da burocracia do 

“Tribunal” responsável pelo julgamento de Quaderna. Com isso, a oralidade da narrativa 

memorial de Quaderna – simbolizada por sua condição de escritor marcado por uma 

deformidade física de um cotoco que o impede de escrever – adquire a forma “legitimadora” 

de um registro literário escrito.  

 

1.2 “Filosofia do Penetral”: Hermenêutica e Visão Poética 

 

1.2.1 Clemente e sua Filosofia do Penetral 

 

Explicitaremos, nesse momento, um capítulo do Romance da Pedra do Reino 

intitulado “A Filosofia do Penetral”, o qual apresenta os princípios de uma filosofia 

homônima sustentada pelo personagem Clemente Hará de Ravasco Anvérsio,– bacharel, 

professor, sociólogo, historiador e filósofo – um dos mestres do narrador e protagonista Dom 

Pedro Dinis Ferreira-Quaderna. Tal filosofia se constitui, acidentalmente, como exemplo 

exímio tanto da hermenêutica fenomenológica, nosso arcabouço teórico e metodológico, 

quanto dos princípios epistemológicos da sociologia de Gilberto Freyre a qual estabelece um 

diálogo com a cosmovisão de Ariano Suassuna denominada por ele visão poética.  

No início do capítulo, Clemente indaga de Quaderna se ele sabe o modo pelo qual o 

homem passa da condição de “desconhecença” (ignorância) para a condição de “sabença” 

(sabedoria). Quaderna, envergonhado, afirma não saber. Clemente, então, pede para que ele 

feche os olhos e pense no mundo que o cerca. Quaderna descreve assim seus pensamentos: 

“Estou pensando numa estrada, numas pedras, num bode, num pé de catingueira, numa Onça, 

numa mulher nua, num pé de coroa-de-frade, no vento, na poeira, no cheiro do cumaru e num 

jumento trepando uma jumenta!”. Clemente, então, pede para Quaderna abrir os olhos e 

pergunta: “O que é isto que você pensou?”. E Quaderna, prontamente, responde: “É o 

                                                 
89 PDR, op. cit., p. 34. 
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mundo!” Clemente retorta e afirma que o que Quaderna pensou [...] “é somente uma parte 

dele [do mundo]!”. Em sua descrição, Quaderna teria omitido um elemento fundamental: 

“[quem você omitiu], diz Clemente, Foi você mesmo, ‘o faraute’”!90. O “faraute” – i.e., o 

intérprete, medianeiro91 – omitido por Quaderna não era senão o próprio Quaderna, o sujeito 

que revela o mundo. 

Ao se excluir do mundo, Quaderna concebe as coisas como existentes em si mesmas, 

ou seja, independentemente de sua própria consciência. Para a fenomenologia, corrente 

filosófica alemã, esta concepção é entendida por “atitude natural”, distinta de uma “atitude 

fenomenológica” que considera a experiência como fundante da manifestação do sentido do 

fenômeno e seus termos intervenientes – o “sujeito” e o “objeto”. Em outras palavras, para 

essa corrente filosófica, a consciência e o fenômeno surgem juntos. Nesse sentido, ser-no-

mundo implica sempre uma compreensão, tanto de si mesmo quanto do mundo da 

experiência: o mundo é, precisamente, tudo o que o sujeito apreende enquanto “faraute”. 

Portanto, o Penetral pode ser entendido como o mundo enquanto abertura de sentido, que 

engloba o próprio sujeito – o “faraute”, o intérprete, o medianeiro, o hermeneuta. 

 

1.2.2 Filosofia do Penetral e as Ciências Humanas 

 

A Filosofia do Penetral trata de uma questão emblemática concernente às ciências 

humanas do mundo ocidental no que diz respeito à relação entre o “sujeito” e o “objeto” – ou 

ser-no-mundo, numa perspectiva fenomenológica. Tradicionalmente para essas ciências, o 

proceder metodológico requeria um esforço por parte do cientista para que este apreendesse o 

seu objeto tal como os preceitos metodológicos das ciências da natureza. Em outros termos, as 

ciências humanas modernas emergem numa tentativa de estabelecer um distanciamento entre 

“sujeito” e “objeto”. Não é nosso foco nessa pesquisa adentrarmos a essa questão. No entanto, 

considerando que esse trabalho se encontra balizado no campo da hermenêutica 

fenomenológica, consideramos importante uma breve explanação acerca desse tema, em 

especial no que se refere ao proceder teórico e metodológico da sociologia.  

Herdeiras do pensamento iluminista e das concepções das filosofias do sujeito, 

sobretudo do cogito cartesiano, a sociologia e demais ciências modernas do século XIX, tais 

como a psicologia e a história, emergem motivadas pela vontade de encontrar a verdade do 

                                                 
90 PDR, op. cit., p. 196. 
91 FARAUTE. In: DICIONÁRIO Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013. 



33 

 

objeto92. No que se refere mais especificamente à sociologia, sua preocupação residia em 

compreender as regularidades e/ou leis externas que regulamentam a conduta do indivíduo, ou 

seja, partia-se das leis gerais para tentar explicar a totalidade do mundo social. Exemplos 

dessa articulação teórica destacam-se sociólogos importantes como Herbert Spencer, August 

Comte e Émile Durkheim. A respeito desse último, Durkheim foi o primeiro professor 

universitário de sociologia e um dos principais teóricos desse contexto histórico. Dialogando 

com a perspectiva positivista vigente, ele atribuía como sendo o objeto da sociologia os “fatos 

sociais”, os quais devem ser considerados como “coisas”, eis a primeira e a mais fundamental 

regra do seu método. Por “coisa” podemos compreender “tudo que é dado”93, ou seja, “tudo 

que se oferece ou antes se impõe à observação”94. Devemos, então, “considerar os fenômenos 

sociais em si mesmos, destacados dos indivíduos conscientes que formulam representações a 

seu respeito”. Em outros termos, “é necessário estudá-los [os fenômenos] de fora, como 

coisas exteriores, pois é nesta qualidade que se apresentam a nós”95. 

No que tange aos aspectos metodológicos de apreensão do objeto desta pesquisa, ao 

tomarmos o nosso objeto “em si mesmo”, tal procedimento poderia acarretar numa apreensão 

superficial e limitada do mesmo96. Inversamente, optamos por uma hermenêutica do texto. 

Nesse caso, estamos considerando como válida a proposição formulada por Friedrich 

Nietzsche na qual ele argumenta que não existem fatos, mas, sim, interpretações97. Essa 

proposição trata-se de uma crítica a filosofia de Descartes que entende o homem como 

“substância pensante” (res cogito) e diz que, para este compreender as “coisas” existentes, 

entendidas como “substâncias extensas” (res extensa), ele deve procurar conhecer 

racionalmente as propriedades que lhes são inerentes, se afastando, assim, das suas intuições e 

sensações98. Desse modo, tanto o homem quanto a realidade que o cerca se constituem de 

maneira autônoma e como coisas meramente dadas.  

Diferentemente dos princípios iluministas supracitados, tanto o Penetral quanto a 

fenomenologia e, por extensão, a hermenêutica fenomenológica consideram o mundo como 

sendo a relação interdependente entre sujeito-objeto. Nesses termos, não há um sujeito que 

                                                 
92 Cf. RICOEUR, P. O Si-Mesmo Como Outro. 1ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2014, p. 

XVIII. 
93 Cf. DURKHEIM, É. As Regras do Método Sociológico. 7ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1976, p. 3. 
94 Ibid., p. 24. 
95 Ibid., p. 34. 
96 Sobretudo no domínio das ciências sociais, estudos sobre o sertanejo e seu espaço social, o sertão, nos 

mostram os limites dessa compreensão ao apreendê-lo ora como um ente socioeconômico ora como um ente 

visto por uma perspectiva folclorista. 
97 Cf. RICOEUR, 2014, op. cit., p. XXIX. 
98 Cf. DESCARTES, R. Princípios da filosofia. Lisboa: Edições 70, 1997, p. 31. 
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compreende – cogito, ergo sum – e coisas a serem compreendidas, mas, sim, um mundo que 

se desvela dessa relação.  

Ademais da inevitável imbricação entre sujeito-objeto, a aplicabilidade dos 

princípios da fenomenologia e, mais especificamente, da hermenêutica fenomenológica para 

compreendermos o mundo sertanejo que subjaz ao Romance da Pedra do Reino se dá na 

possibilidade desta permitir, como veremos mais adiante, que o sertanejo, através da narrativa 

do protagonista Quaderna, seja o agente de sua própria história, revelando para nós o seu 

contexto de tradição. Diante dos princípios teóricos e metodológicos desta filosofia, a “fala” 

enquanto expressão da vida sertaneja é compreendida num processo que implica também a 

autocompreensão do próprio pesquisador – na condição de intérprete. É através desse 

processo, o qual reivindica uma relação íntima entre o “sujeito” e o “objeto”, que 

evidenciaremos o mundo sertanejo.  

 

1.2.3 A Hermenêutica Fenomenológica 

 

Para compreendermos essa perspectiva teórica e metodológica, trataremos, neste 

momento, de explicitar brevemente o contexto de ascensão dessa corrente. A hermenêutica 

moderna emerge numa contraproposta à articulação positivista supracitada a qual encara a 

realidade como um dado em si mesmo e visa compreendê-la factualmente. De forma genérica, 

a hermenêutica trata-se da arte da interpretação. Até o século XIX, ela vinculava-se à 

interpretação dos textos sagrados do ocidente. No período moderno, com a contribuição do 

filósofo Friedrich Schleiermacher, considerado o marco dessa transição, a hermenêutica 

estende seu interesse para as condições de possibilidade da compreensão em geral. Outro 

filósofo importante nesse período foi Wilhelm Dilthey que buscou delimitar uma metodologia 

e uma epistemologia próprias às ciências do espírito. Schleiermacher afirma que “há 

hermenêutica, onde houver não-compreensão”99, e Dilthey acredita que para haver essa 

compreensão é necessário estabelecermos um pacto entre a hermenêutica e a história. 

Tributários dessa tradição, os filósofos Martin Heidegger e Hans-Georg Gadamer levantam 

uma nova questão acerca da hermenêutica: “ao invés de nos perguntarmos como sabemos, 

perguntaremos qual o modo de ser desse ser que só existe compreendendo”100. Inserido 

                                                 
99 Cf. RICOEUR, P. Interpretação e Ideologias. 4ª ed. Organização, tradução e apresentação de Hilton 

Japiassu. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990, p. 21-23.  
100 Ibid., p. 30. 
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também nessa linhagem de influências encontra-se Paul Ricoeur. Emerge daí a hermenêutica 

fenomenológica. 

Com relação à apropriação de um texto literário para fins analíticos, uma das 

propostas dessa corrente, como professou Heidegger, consiste em fazer com que o cientista – 

na qualidade de intérprete – liberte-se [...] “de elementos subjetivistas e antropológicos” para 

assim, permitir que poetas e literários através de seus textos narrativos falem por si 

mesmos101. Não obstante, essa “fala” ultrapassa os limites do contexto histórico e social dos 

próprios poetas e literários. Para a hermenêutica fenomenológica, o texto ficcional torna-se 

uma ferramenta importante para a inteligibilidade dos fenômenos existenciais em sua 

dimensão social, não pelo contexto que antecede a obra, mas pela relação entre o leitor e o 

texto. Esse afastamento das intenções pessoais do autor implica em creditar ao texto literário a 

capacidade de devolver [...] “ao leitor [...] o mundo de sua experiência pré-teórica – o mundo 

do texto”102, o que por sua vez, pode tornar-se texto do mundo ao passo que não é a vida do 

autor que condicionará a hermenêutica do texto, mas, sim, a fusão entre o horizonte histórico 

do leitor e da obra103,104. É por esse aspecto hermenêutico que [...] “a obra de discurso [...] é 

capaz de dar-nos variações imaginativas sobre o real”105. Nas palavras de Ricoeur, “A leitura, 

como meio no qual se realiza a transferência do mundo da narrativa [...] para o mundo do 

leitor, constitui lugar e elo privilegiados para a afetação do sujeito que lê”, considerando que 

[...] “o ser-afetado na modalidade fictícia incorpora-se assim no ser-afetado do si na 

modalidade do ‘real’”106. Nesses termos, Ricoeur indaga: [...] “acaso não consideramos mais 

legíveis as vidas humanas quando interpretadas em função das histórias que as pessoas 

contam sobre elas?”. Essa mediação narrativa [...] “se abebera na história tanto quanto na 

ficção, fazendo da história de uma vida uma história fictícia, ou, digamos, uma ficção 

histórica, entrecruzando o estilo historiográfico das biografias ao estilo romanesco das 

autobiografias imaginadas” 107, ou seja, permitindo o desvelamento do sentido existencial das 

pessoas ou das comunidades. 

                                                 
101 NUNES, op. cit., p. 37. 
102 Ibid., p. 41. 
103 O termo “fusão de horizontes” foi cunhado por Hans-Georg Gadamer para caracterizar o procedimento 

intelectivo de compreensão da alteridade. Para ele, não há uma compreensão pura, factual da alteridade. 

Compreender implica sempre o contexto de tradição do intérprete aplicado ao contexto de tradição da alteridade. 

Em suas palavras: “interpretar significa justamente colocar em jogo os próprios conceitos prévios, com a 

finalidade de que a intenção do texto seja realmente trazida à fala para nós” (GADAMER, 1997, p. 578). 
104 Cf. GADAMER, H.-G. Verdade e Método: Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 2ª ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1997, p. 457. 
105 NUNES, op. cit., p. 37. 
106 RICOEUR, 2014, op. cit., p. 390. 
107 Ibid, nota de rodapé, p. 112-113. 
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No bojo desta análise, a proposta de Ricoeur reside em aproximar o texto ficcional 

do texto histórico – ou científico/social –, dado que o material de ambos é justamente a 

hermenêutica do texto. Ao propor essa aproximação, Ricoeur pretende desfazer, por um lado, 

a crença de que a [...] “linguagem do historiador poderia tornar-se inteiramente transparente a 

ponto de deixar falar os próprios fatos [...]” e, por outro lado, a crença de que o texto ficcional 

tem um [...] “alcance nulo sobre a realidade”108. Desfeitas essas crenças que perfazem os 

ideais positivistas do contexto de ascensão das ciências humanas modernas, Ricoeur elucida 

que tanto a narrativa histórica se apropria dos elementos da imaginação criadora da ficção, 

como a narrativa ficcional se apropria de elementos históricos para compor sua trama. Ele 

propõe, assim, [...] “reduzir progressivamente o afastamento entre as intenções ontológicas 

respectivas da história e da ficção [...]”109, propondo um entrecruzamento entre elas. Nas 

palavras de Ricoeur, esse entrecruzamento consiste na “estrutura fundamental, tanto 

ontológica quanto epistemológica, em virtude da qual a história e a ficção só concretizam 

cada uma sua respectiva intencionalidade tomando empréstimos da intencionalidade da 

outra”110. Nesse caso, a história toma de empréstimo a imaginação explicitada pela ficção para 

compor o seu enredo – ato da configuração111. Considerando que o ato de escrever da 

narrativa histórica também [...] “imita [...] os tipos de armação da intriga herdados da tradição 

literária”. Esse entrelaçamento da ficção à história, no entanto, não enfraquece o projeto de 

representância dessa última, e sim contribui para a sua realização.112 Sobre o efeito da ficção 

na história, Ricoeur diz: 

[...] podemos ler um livro de história como um romance. Com isso, entramos no 

pacto de leitura que institui a relação cúmplice entre a voz narrativa e o leitor 

implicado. Em virtude desse pacto, o leitor abaixa a guarda. De bom grado suspende 

sua desconfiança. Confia. Está pronto para conceder ao historiador o direito 

exorbitante de conhecer as almas.113  

 

Com relação à ficção, a sua narrativa também imita, de algum modo, a narrativa 

histórica114. O tempo da narrativa é um “quase-passado” temporal115, i.e., um passado fictício 

engendrado por um autor real. O ato de ler pressupõe um pacto entre o autor e o leitor de que 

os acontecimentos relatados pertencem ao passado da voz narrativa116. Assim, uma narrativa 

ficcional equipara-se às histórias de vida, as quais se complementam ao invés de se excluírem, 

                                                 
108 RICOEUR, P. Tempo e Narrativa. [tomo III] Campinas, SP: Papirus, 1997, p. 259. 
109 Ibid., p. 11. 
110 Ibid., p. 316. 
111 Refere-se à produção do texto narrativo. 
112 RICOEUR, 1997, op. cit., p. 323. 
113 Ibid., p. 323. 
114 Ibid., p. 328. 
115 Ibid., p. 328. 
116 Ibid., p. 329. 
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“essa dialética nos lembra que a narrativa faz parte da vida antes de se exilar da vida na 

escrita”117 e retorna à vida na medida em que é apropriada pelo leitor mediante o sentido que a 

sua experiência lhe permite imputar, posto que “a arte de narrar é a arte de trocar 

experiências”118. Claro que cabe ao cientista submeter essas experiências ao seu olhar 

criterioso. Nesse aspecto, Ricoeur indaga ainda se “essas histórias de vida [...] se tornam mais 

inteligíveis quando lhes são aplicados modelos narrativos extraídos da história propriamente 

dita ou da ficção (drama ou romance)?”. Por fim, ele afirma que “a compreensão de si é uma 

interpretação; a interpretação de si, por sua vez, encontra na narrativa, entre outros signos e 

símbolos, mediação privilegiada”119. Em suma, Ricoeur afirma que “não há discurso [...] 

fictício que não vá ao encontro da realidade, embora em outro nível, mais fundamental que 

aquele que atinge o discurso descritivo, constatativo, didático”120. A postura de Ricoeur pode 

ser entendida como uma radicalização do conceito de ação social de Max Weber: a apreensão 

do sentido subjetivo depende de uma “ação social concebida como um texto e usando 

métodos hermenêuticos”121. 

  

1.2.4 A Sociologia de Freyre e a Visão Poética de Suassuna 

 

Ao lado dessa perspectiva hermenêutica, podemos situar os preceitos 

epistemológicos de Gilberto Freyre, sociólogo de “virtudes literárias”, que antes de ser 

sociólogo compreendia a necessidade de ser escritor por este ser mais intuitivo do que 

lógico.122 Sua sociologia, revogando os preceitos positivistas de sociólogos como Durkheim, 

partia do princípio de que devemos compreender “as culturas como sujeito, e não objetos, do 

acontecer histórico”123. No que se refere ao oficio do escritor, Freyre argumenta: 

[...] ao se afirmar mais intuitivo do que lógico, mais generalista que especialista, [o 

escritor] se avantaja ao antropólogo, ou ao sociólogo, ou ao economista, ou ao 

historiador, que não seja, como o escritor autenticamente escritor e um criador, mas 

apenas um erudito ou um técnico ou um sábio no seu modo de ser intelectual. A 

virtude que lhe distingue a criatividade é a poética no seu sentido mais profundo 

[...].124 
 

                                                 
117 RICOEUR, 1997, op. cit., p. 174. 
118 Ibid., p. 175. 
119 Ibid., p. 175. 
120 RICOEUR, 1990, op. cit., p. 56. 
121 REED, I.; LAMB-BOOK, B. Hermeneutics and Sociology. In ZAKE, I.; DECESARE, M. New Directions in 

Sociology: Essays on Theory and Methodology in the 21st Century. Jefferson: McFarland, 2011, p. 21. 
122 FREYRE, 1968, op. cit., p. 175. 
123 Ibid., p. 183. 
124 Ibid., p. 183-184. 
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Num estilo ensaístico, a obra de Freyre busca conciliar [...] “[a] sociologia com a 

literatura e com a filosofia, admitindo aquela validade do ‘modo poético de conhecimento’ 

como complementar, nuns tantos casos do ‘modo científico’”125. Crítico dos métodos 

ortodoxos, Gilberto Freyre indaga, num tom irônico, se seria ou não sociólogo, dado que 

alguns intelectuais da área refutam certa interdisciplinaridade, sobretudo no que se referem às 

áreas as quais primam pela imaginação intuitiva. Tal heterodoxia levou o cientista social 

Artur Ramos, [...] “e outros oficiais do mesmo ofício”126, a caracterizar Freyre como um [...] 

“desvairado romântico em literatura sociológica ou antropológica”. Freyre diz que tal 

caracterização não o ofende, pelo contrário, o agrada dado que há muita convergência entre o 

modo utilizado por certos cientistas para apreenderem os fenômenos sociais – dentre os quais 

Freyre destaca intelectuais importantes como: Max Weber, Dilthey, Malinowski, dentre 

outros – e o modo imaginativo de certos romancistas – dentre os quais Freyre destaca Proust, 

Tolstoi, Unamuno, Machado de Assis, dentre outros127. Dentre as convergências, destacam-se 

a empatia e a intuição. Para ele, quase tanto quanto o romancista, o antropólogo ou o 

historiador-sociólogo – condicionados pelo conhecimento objetivo da realidade – devem 

acrescentar “alguma coisa de empático – às suas tentativas de compreensão ou apreensão da 

realidade por eles considerada”128. Sobre o modo de conhecimento intuitivo, Freyre 

acrescenta: 

Foi este um dos temas versados no seminário em torno dos meus trabalhos que em 

1956 se realizou no Castelo de Cerisy, na França, por iniciativa do Professor 

Gouhier, de Filosofia, da Sorbonne, com a presença de outros mestres da 

Universidade de Paris e de vários outros pensadores e cientistas sociais, tendo 

havido concordância entre os participantes quanto à autenticidade ou legitimidade de 

um conhecimento poético nos estudos sociais, que suprisse o conhecimento objetivo, 

em áreas impossíveis de ser alcançadas por esse tipo de conhecimento.129  

 

O distanciamento entre o conhecimento poético e as ciências humanas levou 

intelectuais como Miguel de Unamuno, Marcel Proust, André Malraux130, dentre outros, a 

objetarem essa última. No que se refere ao filósofo e romancista Unamuno, de acordo com 

Gilberto Freyre, para ele o “saber era em grande parte intuir; e o saber sociológico lhe parecia 

a negação desse saber, em grande parte intuído”131. Para Freyre, essa intuição constitui como 

o elo entre as ciências do homem e a imaginação poética. Esse elo possibilita ao sociólogo 

“através de símbolos – os símbolos sociológicos ou antropológicos [...] – tornar [os] fatos 

                                                 
125 FREYRE, 1968, op. cit., p. 25. 
126 Ibid., p. 64. 
127 Cf. Ibid., p. 64. 
128 Ibid., p. 64. 
129 Ibid., p. 65. 
130 Cf. Ibid., p. 44. 
131 Ibid., p. 66. 
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significativos em vez de apenas descritivos”132. Condicionando a sua sociologia a um [...] 

“método talvez mais essencialmente poético que convencionalmente científico de 

interpretação da realidade humana”133, Freyre, numa resposta aos intelectuais brasileiros que 

colocavam em xeque a autenticidade de sua sociologia, admite “ser antes um saciólogo que 

um sociólogo no sentido de seguir, no versar de temas sociológicos e antropológicos, 

intuições pessoais e observações diretas”134.  

É nessa perspectiva, adotando uma postura crítica aos preceitos ortodoxos da 

sociologia e que se alia à “imaginação científica” freyriana, que se enquadra a filosofia 

estética de Ariano Suassuna, marcada por uma perspectiva singular por ele denominada de 

“visão poética”135. Para Suassuna, muito mais que uma mera representação da realidade, a 

arte enquanto visão poética está comprometida com uma cognitividade profunda do real. Com 

efeito, afirma Suassuna, a arte deve-se [...] “enriquecer da luz do real pelo sensível, pelos 

homens, pela vida, pelas coisas que nos cercam, sendo, portanto, algo muito mais 

profundo”136. Nessa perspectiva, a paisagem e o artista, o objeto e o sujeito constituem uma 

totalidade. Em outras palavras, a visão poética quando é expressão fiel da alma do 

artista/escritor é também uma visão fiel do mundo que o cerca, no caso de Suassuna, do 

mundo sertanejo.137 

Essa postura de Ariano Suassuna, em diálogo com a abordagem epistemológica de 

Gilberto Freyre, consiste numa crítica à adoção por parte de alguns artistas do movimento 

regionalista – inaugurado por Freyre em 1930138 – de uma “visão artístico-sociológica” que, 

segundo ele, apreende a realidade social do sertão nordestino de forma classificatória, 

reduzindo o olhar sobre a região a uma dimensão pitoresca e superficial. Suassuna afirma que 

esses regionalistas ficam [...] “pintando pescadores, esculpindo cambiteiros, escrevendo sobre 

ambos, sobre cangaceiros, etc., tudo aparentemente dentro do movimento, mas na realidade 

fazendo arte deplorável”139. Numa referência a José Lins do Rego, ao dizer que o 

regionalismo consiste numa [...] “sondagem na alma do povo, nas fontes do folclore”140, 

                                                 
132 FREYRE, 1968, op. cit., p. 81. 
133 Ibid., p. 81. 
134 Ibid., p. 67. 
135 SUASSUNA, 2008, op. cit., p. 89.  
136 Ibid., p. 89. 
137 Ibid., p.89. 
138 Não obstante o Movimento Regionalista ter sido realizado por Freyre, a crítica de Suassuna refere-se, não ao 

Movimento como um todo, mas a alguns intelectuais/artistas ligados a ele. Inclusive Suassuna reforça num artigo 

dedicado ao Freyre de que o mesmo foi mal interpretado, sobretudo, por aqueles que o seguiam (cf. 

SUASSUNA, 2008, op.cit., p. 43).    
139 SUASSUNA, 2008, op.cit., p. 46. 
140 Ibid., p. 47. 
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Suassuna argumenta que esse tipo de apreensão fica [...] “nas aparências do social, fazendo 

jus a todas as acusações de pitoresco”. Com relação à concepção epistemológica de Freyre, 

Suassuna considera [...] “ótimo que a sociologia gilbertiana se torne cada vez mais filosófica e 

menos sociológica”141 e diz: [....] “uma das coisas que me levam a simpatizar mais com sua 

obra são os ataques que ele sofre, principalmente sob o pretexto de que sua sociologia não é 

científica”142.  Nas palavras de Suassuna, 

[...] desconfio que sociologia mesmo é a que ele [Freyre] faz, a outra é um meio 

auxiliar. E tal crença aumenta quando vejo, por exemplo, a atitude diferente que 

tomam diante do mesmo fato Gilberto Freyre e outros pesquisadores. A escultura 

popular de Vitalino é um desses. Eu jamais valorizaria uma arte pelo simples fato de 

ser ela regional e popular [...]. Pois bem: espantando-me recentemente diante de 

Gilberto Freyre que uma pessoa de seu gosto tivesse contribuído para valorizar 

aquilo, tive a surpresa de ouvir em resposta que ele era da mesma opinião que eu. A 

propaganda feita em torno do escultor de Caruaru fora obra de outros pesquisadores 

e não dele: o intuitivo acertara e os sociologistas ficaram nas aparências do pitoresco 

e do social.143  

 

A respeito da “outra” sociologia mencionada na citação, Suassuna refere-se àquela 

[...] “cientificista com suas estatísticas e constatações”144. No que diz respeito à inserção de 

Suassuna num contexto regionalista – o qual caracterizou grande parte das obras de escritores 

e intelectuais nordestinos –, para ele o regionalismo seria uma “posição inicial”145, em suas 

palavras: [..] “[posição] daquele que quer criar a partir da realidade que o cerca”. A inclinação 

estética de Suassuna coincide naturalmente com a estética da região nordestina apenas, [...] 

“porque o material que aqui encontro satisfaz o meu anseio de comunhão com o real”, 

argumenta Suassuna. Nessa perspectiva, ele atribui ao termo regionalismo um duplo caráter: 

ora assume um sentimento de comunhão com a realidade que cerca o artista, ora trata-se de 

uma “região espiritual”, aquela que pertence ao mundo interior do artista146.  

 

1.3 O Hermeneuta Quaderna e os Recursos da Narrativa: Sátira, Subversão Semântica e 

Oralidade 

 

O sentimento de comunhão com a realidade que cerca Suassuna, escritor 

despreocupado com os sociologismos didáticos e classificatórios de sua região, se constitui 

como a principal fonte para a recriação do seu sertão-mundo. No Romance da Pedra do 

                                                 
141 SUASSUNA, 2008, op. cit., p. 50. 
142 Ibid., p. 50. 
143 Ibid., p. 50-51. 
144 Ibid., p. 49-50. 
145 Ibid., p. 46. 
146 Ibid., p. 46. 
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Reino, obra fincada sobre uma [...] “terra agreste, espinhenta e pedregosa, batida pelo Sol 

esbraseado” 147, i.e., a “Vila da Ribeira do Taperoá” no “Sertão dos Cariris Velhos”, Suassuna 

dá voz ao narrador-protagonista Quaderna, personagem emblema da tradição sertaneja.  

O Rei Quaderna, “Cronista-Fidalgo”, “Rapsodo-Acadêmico” e “Poeta-Escrivão”148, 

conforme o mesmo se autointitula, inicia a sua narrativa em 1938, preso na “Cadeia [...] da 

Vila Real da Ribeira do Taperoá, Sertão dos Cariris Velhos da Capitania e Província da 

Paraíba do Norte”, lugar em que ele rememora os acontecimentos que antecederam a sua 

condição prisional. Nessa condição, ele argumenta que a sua narrativa memorial – o próprio 

Romance da Pedra do Reino – se trata de “uma espécie de confissão geral, uma apelação, [...] 

uma solicitação” a quem o lê, para que entendam/reconheçam o processo injusto pelo qual 

está passando. Para além desse apelo, que talvez possa livrá-lo do processo que tanto é 

político, quanto literário149, Quaderna informa que tudo o que ele contará para nós, leitores e 

leitoras, está sendo registrado no Tribunal e que tal registro servirá para que ele possa, 

finalmente, ser consagrado “Gênio Máximo da Humanidade150”, isto é, o título de maior 

escritor de sua época, concedido a todo indivíduo capaz de condensar “em si, exaltadas e 

apuradas, as características marcantes do País”151. 

As autoatribuições do narrador – como sendo concomitantemente “Cronista-

Fidalgo”, “Rapsodo-Acadêmico” e “Poeta-Escrivão” –, a tentativa de se livrar das acusações e 

o anseio hiperbólico de ser consagrado o maior escritor de sua época parecem-nos funcionar 

como uma sátira aos falsos paradigmas do poder atrelados ao Estado-Nação Moderno. No que 

se referem às autoatribuições, elas são postas em forma de pares antagônicos os quais 

remetem, de um lado, a gêneros literários que são classificados, muitas vezes, como sendo 

“literatura-menor” ou “marginais”, a saber: (i) a crônica, narrativa geralmente curta que relata 

eventos do cotidiano ou memorialistas; (ii) a rapsódia, que pode ser tanto um fragmento de 

um poema quanto uma epopeia de uma nação152; e (iii) a poesia. De outro lado, elas remetem 

a posições sociais que denotam um caráter de superioridade, a saber: (i) o fidalgo, (ii) o 

acadêmico e (iii) o escrivão. A tentativa de conciliar os contrários também se apresenta no 

anseio de Quaderna em se apropriar das histórias do Brasil Real que ele leu nos folhetos ou 

que ele ouviu nas rodas de conversa, para edificar a sua obra de Gênio, a qual será escrita 

                                                 
147 SUASSUNA, 2008, op. cit., p. 31. 
148 Ibid., p. 35. 
149 Ibid., p. 35. 
150 O sentido do termo Gênio no Romance da Pedra do Reino é entendido como sendo uma referência àquele 

indivíduo que possui legitimidade para falar sobre a sua tradição. 
151 Ibid., p. 187. 
152 RAPSÓDIA. In: DICIONÁRIO Eletrônico Houaiss, 2009. 
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pelas mãos de representantes do Brasil “Oficial”. Não obstante a essa conciliação dos 

antagonismos – oralidade e escrita, Brasil “Real” e Brasil “Oficial” –, podemos perceber 

também a crítica de Quaderna ao Brasil “Oficial” por este subjugar toda forma não oficial de 

discurso. No que se refere ao anseio de Quaderna em ser consagrado gênio, podemos 

interpretá-la como sendo a missão em que o narrador se encarregou de passar adiante, através 

do registro escrito, a história de sua comunidade sertaneja. Essa missão é destacada por um 

dos personagens da obra, o cantador João Melchíades Ferreira, primo e padrinho de crisma de 

Quaderna, ao afirmar que o mesmo seria “o único Poeta, [...] do Cariri”153 a condensar em si 

as seguintes qualidades: 

[...] de Poeta de estro, de pacto, de ciência, de memória, de sangue e de planeta! 

Pedro Dinis Quaderna nasceu a 16 de junho de 1897 [...] tempo no qual [...] “pode 

nascer um Gênio verdadeiro”, sendo as pessoas nascidas aí “afetuosas e 

inconstantes, mas assinaladas e terríveis”. O Planeta desse signo é Mercúrio, astro 

que, segundo o Lunário Perpétuo, tem domínio “sobre os Poetas-Escrivães, letrados, 

Pintores, ourives, bordadores, tratantes, diligentes e mercadores”.154  
 

É nesse espírito de um “Poeta-Escrivão como Pero Vaz de Caminha”155 que se 

materializa no seu “Romance-Epopéico”, obra “decisiva para a consciência da sua 

Raça!156”157, que Quaderna, “encarnação viva do Brasil”158, acredita possuir recursos 

suficientes para ser consagrado “Gênio Máximo da Humanidade”. Quaderna argumenta que 

ser a encarnação do Brasil é ferramenta vital para que ele possa ser consagrado Gênio, e que 

esse é o caminho que ele encontrou, também, para ser coroado [...] “Rei do Sertão [...], o 

Cavaleiro que, encarnando o Brasil, seria estimado e honrado pelos amigos, temido pelos 

inimigos e amado pelas mulheres”159 – seus antecessores perpetuavam a sua dinastia através 

de guerras e degolações, coisa que Quaderna não teria muita afinidade.  

A despeito da literalidade de sua obra, Quaderna aceita o fato de que “na Arte, a 

gente tem que ajeitar um pouco a realidade que, de outra forma, não caberia bem nas métricas 

da Poesia”160, contudo ele adverte que o seu sonho não é o de erguer um [...] “Castelo poético, 

                                                 
153 PDR, op. cit., p. 239. 
154 Ibid., p. 239. 
155 Ibid., p. 371. 
156 A despeito do termo “raça” ser associado à noção de um determinismo biológico ou geográfico, na obra de 

Suassuna, ela aparece referindo-se, ora a uma dada nacionalidade ou etnia, a saber: “Raça Sertaneja” (ibid., p. 

575), “Raça Brasileira” (ibid., p. 187-93), “Raça Grega” (ibid., p. 187-93), “Raça de gigantes ibéricos” (ibid., p. 

187-93), “Raça Latina” (ibid., p. 238; 701) , “Raça Branca” (ibid., p. 187-93), “Raça Negra” (ibid., p. 187-93), 

ora à “Raça” num sentido do ser humano universal (ibid., p. 187-93).  
157 Ibid., p. 189. 
158 Ibid., p. 187.  
159 Ibid., p. 116. 
160 Ibid., p. 116. 
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como o dos Cantadores; mas o de ir ao Pajeú e retomar [...] o Castelo de pedra”161, i.e., o 

Castelo da Pedra do Reino, expressão da unidade, da identidade e da nobreza enquanto 

autenticidade dos sertanejos dos “sertões dos Cariris”. Trata-se, portanto, de um recurso 

poético, sim, mas a finalidade, diz ele: 

[...] [era] de eu mesmo erguer, de novo, poeticamente, meu Castelo pedregoso e 

amuralhado. Tirando daqui e dali, juntando o que acontecera com o que ia sonhando, 

terminaria com um Castelo afortalezado, de pedra, com as duas torres centradas no 

coração do meu império”.162  
 

As bases concretas que possibilitam Quaderna erguer, poeticamente, o seu Castelo, 

se situam em torno de duas histórias principais, a saber: (i) a história enigmática e sangrenta 

em torno da degolação do seu tio-padrinho e pai de criação, o Rei Dom Pedro Sebastião 

Garcia-Barretto, e (ii) a história sobre a encantação do filho dele, o Rapaz-do-Cavalo-Branco, 

Sinésio Sebastião, o Alumioso – numa referência à história bíblica sobre a morte e 

ressurreição de Jesus Cristo –, que foi declarado morto ou ausente pela Justiça163. É em torno 

dessas histórias que Quaderna costura a sua obra de Gênio, tendo a capacidade de transformar 

folheto em romance e romance em folheto, i.e., os elementos que configuram o mundo vivido 

por ele numa espécie de “Sertaneida”, “Nordestíada” ou “Brasiléia”164, i.e., numa narrativa 

mítica de fundação de sua tradição sertaneja. Creditando a sua narrativa, que conta a história 

de sua família/comunidade sertaneja, o caminho para a consagração de Gênio, Quaderna 

deixa claro que, de fato, a verdadeira ambição é obter o reconhecimento e legitimação das 

potencialidades plurais das culturas do Brasil e, de forma particular, de sua comunidade 

sertaneja, renegadas ao longo do processo de constituição identitária do Estado Nação 

Brasileiro. 

Para compreendermos os recursos narrativos utilizados por Quaderna e de que forma 

essa narrativa o consagra como um hermeneuta de sua tradição sertaneja recorreremos à 

seguinte concepção de Mikhail Bakthin que diz: 

A língua materna, seu vocabulário e sua estrutura gramatical, não os conhecemos 

por meio dos dicionários ou manuais de gramática, mas sim graças aos enunciados 

concretos que ouvimos e que reproduzimos na comunicação discursiva efetiva com 

as pessoas que nos rodeiam.165  
 

Nessa assertiva, a língua encontra-se submetida ao horizonte de sentido de seus 

locutores – quem fala ou escreve – e de seus interlocutores – quem escuta ou lê. Partindo 

desse princípio, no que concerne à comunicação discursiva enunciada na narrativa de 

                                                 
161 PDR, op. cit., p. 116. 
162 Ibid., p. 115. 
163 Ibid., p. 240. 
164 Ibid. 
165 BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 326. 
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Quaderna, a dimensão criativa desse discurso se impõe à língua enquanto idioma normativo. 

Tal imposição encontra-se articulada na obra através de recursos narrativos concomitantes, a 

saber: (i) a sátira ao Estado Nação Brasil, às instituições e à História “Oficial”; (ii) a 

subversão semântica dos elementos constitutivos desse mesmo Estado – o território, o 

cristianismo, a monarquia, a língua portuguesa, o barroco ibérico, dentre outros – numa  

apropriação destes mesmos elementos para contar a história de construção mítica de um 

espaço local – o catolicismo-sertanejo, a estética barroco-sertaneja, a monarquia de esquerda, 

dentre outros; e (iii) a estética baseada nos folhetos de cordel, recurso determinante para 

compreender o mundo sertanejo que subjaz ao Romance da Pedra do Reino. Ao longo da 

obra, percebemos que esses recursos têm por função “desconstruir” uma narrativa oficial do 

Brasil e “re-construir” uma narrativa local sertaneja. No que se refere à sátira ao Estado 

Nação e, mais especificamente, à História “Oficial”, Quaderna enuncia: 

Para que ninguém julgue que sou um impostor vulgar, devo finalmente esclarecer 

que [...] sou [...] descendente [...] de Dom João Ferreira-Quaderna [...] homem 

sertanejo que [...] foi Rei da Pedra do Reino [...]. Isto significa que sou descendente, 

não daqueles reis e imperadores estrangeirados e falsificados da Casa de Bragança, 

mencionados com descabida insistência na História Geral do Brasil, de Varnhagen: 

mas sim dos legítimos e verdadeiros Reis brasileiros [...].166  
 

Quaderna denuncia as incongruências da historiografia do Brasil “Oficial” e sua 

“descabida insistência na História Geral do Brasil, de Varnhagen”167 que atribuiu à Coroa 

Portuguesa e sua dinastia da Casa de Bragança o caráter de marco fundacional do Brasil. Ao 

invés, Quaderna reivindica para sua família/comunidade sertaneja a fundacionalidade da 

verdadeira realeza brasileira. Alertando sobre a intenção dos “impostores da Casa de 

Bragança”168 em pretender ocupar o “trono do Brasil”169, Quaderna argumenta que não há 

fundamento para tal empreitada, pois esse trono pertence desde sempre aos “Imperadores da 

Casa dos Quadernas”170. Diante disso, ele esclarece o fato de que, ao falar sobre a “Família 

Imperial”, ele está se referindo aos Quadernas e que é preciso deixar isso claro, “senão daqui 

a pouco os Braganças vão logo ficar assanhados, pensando que minha referência é a eles”171, 

diz Quaderna.  

A apropriação crítica dos elementos referentes ao processo de constituição da 

narrativa oficial do Brasil costura a história de constituição da realeza sertaneja de Quaderna 

que apresenta alguns dos personagens da seguinte forma: (i) o nome da “falsa Princesa 

                                                 
166 PDR, op. cit., p. 34. 
167 Ibid., p. 34. 
168 Ibid., p. 63. 
169 Ibid., p. 63. 
170 Ibid., p. 104 
171 Ibid., p. 555. 
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Isabel”172,  nos termos de Quaderna, que na “História Geral do Brasil” aparece como sendo “a 

filha do Impostor Dom Pedro II”, aparece na narrativa da História “Oficial” como sendo uma 

apropriação do nome da verdadeira Princesa Isabel, mulher sertaneja e bisavó de Quaderna; 

(ii) Dom João II aparece na narrativa como “Dom João II, O Execrável”173, o bisavô de 

Quaderna; (iii) Dom Pedro I, aparece na narrativa como o “verdadeiro e real Dom Pedro I, o 

nosso, e não aquele Português debochado da Casa de Bragança”174, como afirma o narrador, e 

que é o seu tio-bisavô; (iv) Dom Pedro II aparece como o avô de Quaderna, “Dom Pedro 

Alexandre (subido ao trono com o nome de Dom Pedro II)”175. Para completar a sua história, 

ele adiciona aos “cangaceiros” e “beatos” sertanejos o título de Dom, objetivando, 

precisamente, enaltecer o caráter nobre do sertanejo. 

A respeito da palavra “Quaderna” – sobrenome do Rei Pedro Dinis, cujas raízes 

etimológicas remontam à heráldica –, esta se constitui como expressão de sua linhagem real, 

de uma continuidade comunitária que atravessa tempos os mais diversos e que está, com isso, 

impregnada de um caráter supraindividual: trata-se de um símbolo representativo da própria 

comunidade sertaneja. Numa terminologia afeta à hermenêutica de Paul Ricoeur, podemos 

afirmar que o caráter supraindividual de Quaderna é constitutivo, de forma eminente, de uma 

identidade narrativa.  

Para compreendermos o processo de constituição dessa identidade narrativa na obra 

de Suassuna, é necessário retomar a análise dos vínculos estreitos que subsistem entre a 

hermenêutica-fenomenológica e a sua visão poética. Diferentemente de certos estudos sociais 

que impuseram uma categoria explicativa de caráter socioeconômico ou cultural-folclorista 

aos diferentes espaços de constituição identitária brasileira no processo de consolidação do 

Estado Nação no Brasil – relativo aos influxos da modernidade ocidental –, a análise dos 

vínculos acima referidos visa compreender o sentido profundo desses mesmos espaços 

identitários, ao desvelar o que se encontra por detrás dessas máscaras categóricas. Se, de um 

lado, nos estudos relativos à dicotomia sertão/litoral, sobretudo no que se refere às ciências 

sociais no Brasil, a imagem do sertanejo aparece objetificada, reificada, por outro lado, na 

visão poética como expressão de uma hermenêutica-fenomenológica, o sertanejo emerge em 

camadas de sentido os quais se tornam significativos no encontro com o horizonte cognitivo 

do pesquisador – ou artista.  

                                                 
172 PDR, op. cit., p. 116. 
173 Ibid., p. 116. 
174 Ibid., p. 81. 
175 Ibid., p. 82. 
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O lugar que a imagem do sertanejo ocupa em cada uma das posturas acima referidas 

informa-nos sobre diferentes modos de compreensão e apreensão deste. Propomos pensar que 

para as ciências sociais, em geral, a questão fundamental que se coloca é a seguinte: “o que” é 

o sertanejo?176. Nessa expressão, o termo “o que” aponta, implicitamente, para uma pré-

compreensão do sertanejo como algo estático, isto é, como coisa objetificada. O problema que 

adere à pergunta está no fato de que ela propõe, subliminarmente, uma definição do sertanejo 

a partir de uma única verdade: ora ele é apreendido como um ente socioeconômico, conforme 

assinala a sociologia de Florestan Fernandes, ora como um ente visto por uma perspectiva 

folclorista, eventualmente detentor da brasilidade cultural autêntica, conforme assinala a 

sociologia de Guerreiro Ramos177. Ambas as percepções aprisionam o sertanejo a uma 

perspectiva identitária reificada. Tal perspectiva está intimamente ligada à tentativa da 

intelligentsia brasileira em “responder à recorrente questão da incorporação de determinados 

segmentos sociais à modernidade”178 para, assim, tornar o Brasil uma “civilização ocidental”. 

O sertanejo emerge nesse cenário como expressão das “debilidades mestiças” do Brasil. Em 

suma, quando a intelligentsia brasileira lança a pergunta sobre: “o que é o sertanejo?”, a 

resposta encontra-se nos fatores extrínsecos ao plano de constituição do mesmo. Nessa 

concepção, não interessa, portanto, o sentido da ação social desse sujeito, já que a sua 

determinação é dada a priori. Podemos dizer, com isso, que se trata de uma ação sem 

agente179. 

Ao contrário dessa perspectiva, a visão poética de Suassuna propõe um 

questionamento de outra ordem: “quem” é o sertanejo? Nessa expressão, o termo “quem” 

aponta para uma pré-compreensão do sertanejo enquanto condição de ser-no-mundo, 

caracterizado por uma busca de sentido e transformação. Nesse contexto, o sertão e o 

sertanejo emergem como linguagem. No tocante ao Romance da Pedra do Reino, o narrador 

Quaderna é um personagem-linguagem, uma perspectiva narrativa que ao memoriar a história 

de fundação mítica de sua tradição sertaneja, ele toma medida de si e do mundo. É, portanto, a 

narrativa de Quaderna que “revela e faz aparecer, a todo o momento, o sertão” 180. Não é o 

                                                 
176 Paul Ricoeur ao lançar a pergunta sobre o que é, esse pronome relativo nos remete a uma coisa que existe em 

si mesma, assim, Ricoeur pretende questionar o método racional da filosofia e ciências do mundo moderno que 

visam encontrar a verdade nas “coisas”, estabelecendo uma separação entre o sujeito e o mundo. Nessa 

perspectiva, a realidade é apreendida em si mesma, como uma coisa que carrega em si uma verdade. Em 

contrapartida, Ricoeur, ao lançar a pergunta sobre o quem, esse pronome relativo coloca o sujeito no mundo, ele 

passa a ser um agente que interpreta o mundo.  
177 Cf. LIMA, op. cit., p. 17; ALBUQUERQUE Jr., op. cit., p. 67-69. 
178 MAIO, M. C. O Projeto Unesco e a Agenda das Ciências Sociais no Brasil dos Anos 40 e 50. Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, v. 14, n. 41, out. 1999, p. 142. 
179 Cf. RICOEUR, 2014, op. cit., p. 39-41. 
180 Cf. GUELMAN, L. C. op. cit., p. 154. 
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objeto “sertanejo”, portanto, que emerge da obra, mas, sim, o ser-aí sertanejo como narrativa, 

como linguagem. Desse modo, são as interpretações de Quaderna sobre o mundo que o cerca 

e as interpretações do pesquisador/leitor dessas interpretações que lhe conferem sentido181. 

Como nos informa o cientista social Klaas Woortmann, “modelos implicam recortes, o que já 

significa subjetivizar o objeto em si mesmo construído e não empiricamente dado”182, cientes 

de que esses recortes nos informam apenas dimensões do objeto. Nesse aspecto, o sertanejo 

que emerge na obra não pode ser pensando como um dado em si mesmo, mas como um 

modelo relacional.  

Retomando a abordagem hermenêutica de Paul Ricoeur, a pergunta sobre o que? 

aponta para uma identidade entendida como “mesmidade”, marcada pela diferença – 

diferença de gênero, classe social, etnia, crença, orientação sexual, condição socioeconômica, 

etc. Em outras palavras, a mesmidade pode ser entendida como a identidade de um ser 

biológico ou de um ser social, ela é, portanto, estática e atemporal. Partimos do princípio de 

que a intelligentsia condiciona o sertanejo a essa identidade, aprisionando-o a uma única capa 

de sentido. Não queremos, contudo, dizer que o sertanejo, em sua dimensão de ente 

socioeconômico ou folclórico, simplesmente não existe. Entendemos, entretanto, que essa é 

apenas uma dimensão constitutiva desse sujeito. O problema, nesse caso, reside em anularmos 

as demais dimensões que lhe conferem sentido.  

Já a pergunta sobre o quem? aponta para a identidade entendida como ipseidade, que 

não se caracteriza nem pelo ser biológico nem pelo ser sociológico: trata-se da própria 

condição da existência humana, marcada pela permanência no tempo e pela dialética com a 

alteridade183. Essa identidade é reflexiva e pessoal, é como se uma pessoa perguntasse: quem 

sou eu? A resposta comporta inúmeras variáveis a depender do tempo e do contexto em que 

essa pergunta foi realizada. Por exemplo, se perguntarmos a uma pessoa sobre o seu quem, em 

diferentes momentos de sua existência – por exemplo, na infância ou na fase adulta –, haverá 

necessariamente mudanças significativas com relação à resposta: ela é simultaneamente a 

mesma e outra pessoa. Seu ser comporta sempre em si-mesmo com a alteridade enquanto 

dialética entre o mesmo e o outro. A permanência está embutida na pergunta sobre quem sou, 

que é sempre direcionada ao si-mesmo, independentemente do tempo e das variáveis que 

venham com ele. Não obstante o caráter pessoal dessa identidade, ela não pode ser entendida 

enquanto uma identidade isolada, individual. Nesse sentido, Ricoeur afirma que a ipseidade 

                                                 
181 Cf. WOORTMANN, K. “Com Parente Não se Neguceia”. O Campesinato Como Ordem Moral. In: Anuário 

Antropológico 87. Brasília: Editora UNB, 1990, p. 24.  
182 Ibid., p. 17. 
183 Cf. RICOEUR, 2014, op. cit., p. XIII, grifo do autor. 
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“implica a alteridade num grau tão íntimo que uma não pode ser pensada sem a outra, uma 

passa para dentro da outra”184. Em suma, a identidade entendida como ipseidade refere-se à 

consciência de que só somos porque somos com o outro: trata-se, enfim, da consciência do 

ser-no-mundo-com-o-outro.  

É na dialética entre mesmidade e ipseidade que repousa a identidade narrativa. Essa 

identidade refere-se tanto à narrativa ficcional quanto à narrativa histórica, dado que, como 

vimos, ambas partem do mesmo material: a hermenêutica do texto – entendido como mundo. 

Nesse contexto, Quaderna é o sujeito narrativo do Romance da Pedra do Reino. 

Desse fato não decorre, necessariamente, um horizonte subjetivista. Ricoeur, refutando a 

aporia cartesiana de uma centralidade egoica do sujeito, desloca essa identidade, 

substancializada e imutável, para a reflexividade do si (ipseidade), conferindo ao agente a 

propriedade dele falar tanto de si quanto do seu contexto de tradição (comunidade). A 

identidade narrativa é, portanto, temporal e circunstancial. Assim, nos termos da visão poética 

como a expressão de uma hermenêutica-fenomenológica, podemos dizer que, diferentemente 

dos discursos que pretendiam projetar um sentido para a condição existencial da tradição 

sertaneja, é essa tradição quem constrói sua própria identidade através da recepção das 

narrativas que ela mesma produziu – por meio de textos ficcionais, textos autobiográficos, 

narrativas orais etc. 

Com base nesses princípios, consideramos ser a estética do cordel o elemento 

fundamental que emoldura o sentido existencial do sertanejo que emerge no Romance da 

Pedra do Reino. São várias as passagens e que o narrador-protagonista Quaderna ressalta a 

presença estruturante da literatura de cordel para o seu mundo vivido:  

Minha vida, cinzenta, feia e mesquinha, de menino sertanejo reduzido à pobreza e à 

dependência pela ruína da fazenda do Pai, enchia-se dos galopes, das cores e 

bandeiras das Cavalhadas, dos heroísmos e cavalarias dos folhetos.185  
 

Entregava-me furiosamente à leitura dos folhetos e romances, de que ia tomando 

conhecimento por intermédio de meu Padrinho e professor João Melchíades.Havia 

romances de exemplo, como o Exemplo dos Quatro Conselhos. Havia os romances 

cangaceiros e cavalarianos como, por exemplo, O Encontro de Antônio Silvino com 

o Valente Nicácio. Este começava com uma reflexão que, segundo João Melchíades, 

era "filosófica, filantrópica e litúrgica até o osso.186  

 

Outras vezes, a reflexão inicial do folheto vinha como uma invocação dirigida às 

Musas, a Apolo, a Mercúrio ou a outras figuras que, depois, quando me dediquei à 

Astrologia, tiveram tanta importância em minha vida.187  
 

                                                 
184 RICOEUR, 2014, op. cit., p. XV. 
185 PDR, op. cit., p. 100. 
186 Ibid., p. 101. 
187 PDR, op. cit., p. 103. 
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Assim firmou-se para mim a importância definitiva da Poesia, única coisa que, ao 

mesmo tempo, poderia me tornar Rei sem risco e exalçar minha existência de 

Decifrador. Anexei às raízes do sangue aquela fundamental aquisição do Castelo 

literário, e continuei a refletir e sonhar, errante pelo mundo dos folhetos.188  
 

Samuel e Clemente continuavam a me desprezar um pouco. Diziam que, apesar das 

lições que me davam, minha Literatura “era a mais misturada e de mau gosto do 

mundo”. Não me perdoavam a influência que eu continuava a receber dos “folhetos” 

e da convivência com “bêbados, Cantadores e outros valdevinos”.189  
 

Meu sonho sempre foi o de ser um daqueles grandes Senhores, Cangaceiros e 

Príncipes que apareciam nos folhetos. Era arriscado. Mas, se eu me tornasse Gênio 

da Raça Brasileira, poderia alcançar tudo isso sem matar ninguém e também sem ter 

a garganta cortada, destino de todo Guerreiro que se preza. [...] talvez por aí eu 

conseguisse instaurar, no meu sangue, a unidade, e na Arte a mais alta nobreza do 

“estilo régio”.190  
 

Ciente de sua missão de mensageiro de sua comunidade sertaneja, Quaderna “Rei, 

cantador, poeta e guerreiro das Cavalhadas sertanejas” sentia que “tinha obrigação de 

restaurar o Reino, o Castelo, o Marco, a Catedral, a Obra, a Fortaleza da minha Raça!”. E, 

para ele, os folhetos de cordel se constituíam como a sua arma formal. Em suas palavras, 

“Seria a Literatura dos folhetos e romances que iria restaurar de novo, pelo fogo da Poesia, a 

gloriosa imagem anterior, que aquelas pedras, tortas e manchadas de mijo-de-mocó, 

aleivosamente queriam diminuir e macular!”191  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
188 Ibid., p. 107. 
189 Ibid., p. 178. 
190 Ibid., p. 541-542. 
191 Ibid., p. 542. 
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2 GALOPE: A NARRATIVA CRÍTICA AO BRASIL “OFICIAL” (NAÇÃO)  

 

Nesse capítulo pretendemos detalhar a dimensão da narrativa de Quaderna que 

apresenta uma crítica ao Brasil “Oficial” e as suas instituições político-judiciárias e 

intelectuais-acadêmicas. Num primeiro momento, o foco residirá em analisar as acusações 

dirigidas a Quaderna – representante do Brasil “Real” – feitas pelo Juiz-Corregedor – 

representante do Brasil “Oficial” – no inquérito em que ele é interrogado.  Nas duas outras 

partes apresentaremos de que forma a sátira ao Brasil “Oficial” se constitui como arma formal 

que Quaderna se apropria para se defender das acusações.  

 

2.1 O Inquérito: O Brasil “Oficial” Acusa o Brasil “Real” Sertanejo 

 

Na apresentação do Romance da Pedra do Reino feita no capítulo anterior, vimos 

que a condição prisional do protagonista Quaderna, oriundo da “Vila da Ribeira do Taperoá”, 

ocorreu em outubro de mil novecentos e trinta e oito. Essa condição é consequência das 

acusações de “subversão comunista” e de “assassinato do seu tio e padrinho”, Dom Sebastião 

Garcia-Barretto. O processo que daí foi movido contra Quaderna culminou no depoimento 

prestado ao Juiz-Corregedor, em mil novecentos e trinta e oito, no dia nove de abril, seis 

meses antes de sua prisão. A condenação de Quaderna aparece de forma implícita no texto: a 

narrativa se encerra com o Juiz-Corregedor interrompendo o depoimento que será retomado 

no outro dia; considerando que o narrador inicia a narrativa preso, partimos do princípio de 

que o inquérito resultou formalmente em sua condenação. 

Antes de adentrarmos o conteúdo das acusações que levaram a condenação 

presumida de Quaderna, faremos uma breve digressão no que se refere aos elementos 

ideológico-culturais que atravessam a constituição dos Estados Nacionais e que 

implicitamente se relacionam com a situação prisional do narrador. Conforme apresentamos 

no primeiro capítulo, o pensamento iluminista influenciou, significativamente, a ascensão das 

ciências modernas. Atrelado à ascensão dessas ciências, emerge uma cosmovisão calcada, 

sobretudo, na valorização do chamado desenvolvimento econômico e cultural, oriundo da 

crescente complexidade das sociedades modernas, da intensificação do sistema industrial e da 

burocratização dos Estados Nacionais.  

A configuração que perpassa a constituição dos Estados Nacionais, baseado no 

“modelo civilizatório ocidental”, se fundamenta na lógica do contrato-social, no 

individualismo e na comunhão de interesses econômico-capitalistas. Dentre os elementos 
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normativos dessa configuração destacam-se os seguintes: (i) a industrialização e os avanços 

tecnológicos e infraestruturais refletem progresso e modernidade; (ii) o trabalho assalariado 

reflete um movimento na direção da racionalidade; (iii) a educação escolástica reflete avanços 

de civilidade e higiene; (iv) as relações mediante contrato-social refletem a predominância do 

Estado enquanto regulador e protetor das individualidades; (v) a moral e a ética religiosa 

ocidental refletem as normas e os padrões pretensamente universais e, em suma, como 

corolário de todas essas dimensões que configuram o Estado Nação; e (vi) a subjugação da 

pluralidade cultural reflete os esforços rumo a uma homogeneização identitária nacional. 

Tais elementos normativos, intrínsecos ao processo de construção dos Estados 

Nacionais na Europa, emergem na transição do sistema feudal para o sistema capitalista 

moderno, período que marca a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo. Esse 

processo pode ser caracterizado pelos seguintes adventos: (i) a Reforma Protestante, que 

liberta a relação entre homem e Deus das intermediações religiosas; (ii) o Humanismo 

Renascentista, que desloca Deus do centro do universo e nele coloca o homem; (iii) o 

Iluminismo, que transfere a centralidade das ações humanas da fé para a razão e a ciência; e 

(iv) as Revoluções Científicas, que tornam o conhecimento mais prático, conferindo “ao 

Homem a faculdade e as capacidades para inquirir, investigar e decifrar os mistérios da 

Natureza”192. 

Para a lógica do “modelo civilizatório ocidental” por detrás da construção dos 

Estados Nacionais, a dinâmica que confere valor e significado aos sujeitos é determinada 

através de uma estrutura sociocultural baseada numa política cuja centralidade consiste no 

“desenvolvimento” econômico-cultural e no fortalecimento desses Estados193, bem como em 

valores e padrões de conduta específicos. No que diz respeito aos valores e princípios desse 

modelo, estes são norteados de acordo com os parâmetros do que seria o ideal de “homem 

moderno” para o mundo ocidental [...] “priorizando interesses de nações com maior poder 

econômico, político, militar, cultural”194, i.e., nações reconhecidamente “desenvolvidas” e 

“modernas”. A consolidação desse modelo ideal trata-se de um desdobramento do processo de 

colonização europeia cuja premissa baseia-se na tentativa de civilizar os povos ditos não-

ocidentais. Para isso, constroem estereotipias étnicas que justifiquem os esforços na direção 

                                                 
192 HALL, S. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. 11ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 
193 Cf. RIST, G. La Cultura y el Capital Social: ¿cómplices o víctimas del "desarrollo"?. In: 

KLIKSBERG, B.; TOASSINI, L. (Orgs.). Capital social y cultura: claves 

estratégicas para el desarrollo. Buenos Aires, 2000, p. 129.  
194 IANNI, O. Globalização: Novo paradigma das ciências sociais. Revista Estudos Avançados, v. 8, n. 21, p. 

147-163, 1994, p. 152. 
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de um certo padrão cultural, ignorando as polissemias culturais e os fluxos contínuos de 

trocas sociais195. 

É nesse contexto que surgem organizações internacionais tais como a Organização 

das Nações Unidas (ONU), o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), dentre outras, as quais 

visavam estabelecer uma lógica global aos diferentes sistemas culturais. No que se refere, 

mais especificamente, ao papel da UNESCO – uma das agências especializadas da ONU – no 

chamado “desenvolvimento cultural”, as motivações que levaram as Nações Unidas a criar 

uma organização interessada não nos aspectos econômicos, predominantes para essa lógica 

global capitalista, mas, sim, nos aspectos socioculturais dos Estados Nações tem sido 

constantemente questionadas. De acordo com o cientista político Gilbert Rist, a UNESCO 

entrou nessa política desenvolvimentista [...] “no solamente para orientar políticas educativas 

o proteger el patrimonio artístico de la humanidad, sino también para atraer la atención sobre 

la diversidad cultural”196. Contudo, essa “diversidade cultural” não é pensada, segundo Rist, 

em termos gerais antropológicos [...] “como el conjunto de prácticas y representaciones 

sociales que aseguran la vida en sociedad”197. Ao contrário, a cultura é pensada numa 

perspectiva sociocentrista ocidental198 calcada na ideia de “desenvolvimento” enquanto 

conceito normativo, neopositivista de caráter universalizante. Pautada nessa lógica, a 

UNESCO traduz o termo “cultura” como sendo um meio [...] “destinado a proporcionar 

‘finalidades’ a las ‘transformaciones económicas y sociales’ provocadas por los ‘programas 

de desarrollo’”. Assim, o que de fato está em jogo para essas organizações internacionais é 

atribuir às suas práticas desenvolvimentistas [...] “un color local [...]. Como si el ‘desarrollo’ 

constituyese una realidad transcultural adaptable a la multiplicidad de ‘formas culturales’”. 

Nesse contexto, o desenvolvimento tem como objetivo, nas palavras de Rist, “el crecimiento 

económico y la elevación constante del ‘nivel de vida’”199.  

Nessa conjuntura, na qual os aspectos políticos e econômicos se apresentam como 

determinantes para o “bem-estar” social, a cosmovisão dominante e universalista do ocidente, 

sustentada na prerrogativa de “elevar o nível da vida” humana, tende a configurar o mundo 

polarizado. De um lado, encontram-se os países do ocidente, ditos “centrais”, lugares nos 

quais imperam a civilização e a modernidade; do outro lado, encontram-se os “outros”, ditos 

                                                 
195 Um estudo detalhado sobre esse assunto trata-se do livro do psicólogo indiano Ashis Nandy: NANDY, A. A 

Imaginação Emancipatória: desafios do século 21. Belo Horizonte, MG: Editora UFMG, 2015. 
196 RIST, op. cit., p. 130. 
197 Ibid., p. 133. 
198 Ibid., p. 131. 
199 Ibid., p. 131. 
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“periféricos”, nos quais imperam a tradição e o atraso. Assim, para essa cosmovisão, caberia 

aos países “periféricos”, “onde o padrão de racionalidade parecia resistir às exigências do 

pragmatismo materialista”200, se enquadrarem aos projetos da modernidade a partir da 

centralização política e administrativa de seus territórios, da consolidação da democracia e da 

modernização com vista ao desenvolvimento do capital econômico e social. 

A respeito do processo de consolidação de um Estado Nação no Brasil, uma série de 

discursos vinculados à intelligentsia visava estabelecer a história que legitimasse uma unidade 

nacional. Aqui, essas elites intelectuais e econômicas se constituíam como representantes do 

Brasil “Oficial”, aquelas as quais não reconheciam as dinâmicas constitutivas dos tantos 

“Brasis Reais”. No que se refere aos discursos dessas elites, Renato Ortiz argumenta que estes 

se tornam senso comum dos quais poucos contestam a sua veracidade. Em suas palavras: 

[...] [os pensadores brasileiros] retomam esta aparência de verdade para descrever 

nosso caráter particular. [...] [eles] partem da mesma suposição: “o” brasileiro [...]. 

O uso do artigo “o” definido no singular é expressivo, corresponde a inteireza da 

totalidade que se quer apreender [...]. Deveríamos aprender que o caráter ontológico 

de “estar no mundo” apresenta-se concretamente sob a forma de “estar na nação”, 

compreender o seu Ser seria uma maneira de superar suas contradições [...]. Quando 

escrevi “Cultura Brasileira e Identidade Nacional” queria justamente romper com 

esta tradição intelectual que postulava a existência de uma essência que poderia ser 

descrita como raiz ou um algo a ser alcançado no futuro. Procurei trabalhar com a 

ideia que a identidade é uma construção simbólica que se faz em relação a um 

referente [...]. Neste sentido, toda identidade é uma representação e não um dado 

concreto que pode ser elucidado ou descoberto, não existe identidade autêntica ou 

inautêntica, verdadeira ou falsa, mas representações do que seria um país e seus 

habitantes. Não há portanto o brasileiro, o francês, o americano, o japonês. Importa 

entender como as representações simbólicas dessas nacionalidades são construídas 

ao longo da história, qual o papel que desempenham nas disputas políticas ou nas 

formas de distinção sobre o que seria o Outro. Esta mudança conceitual encerra um 

movimento importante, passa-se da “essência” à representação, do dado ao 

signo.201  
 

É justamente numa posição crítica a esses pensadores brasileiros, os quais 

pretendiam captar a “essência” do nacional e, consequentemente, estabelecer como válida 

uma única história sobre a formação e sentido do Brasil, que Quaderna elege como leitmotiv 

do Romance da Pedra do Reino a denúncia da falsidade dessas construções narrativas de 

caráter homogeneizantes e pretensamente objetivas, uma vez que ignoram as histórias 

circunscritas nesse espaço plurinacional202. Nessa perspectiva, Quaderna nos apresenta uma 

                                                 
200 LOUNDO, D. Elementos para uma Análise do Estatuto do Imaginário em Sociedades Complexas 

Tradicionais e Semitradicionais: Brasil e Índia. In.: ______; MISSE, M. (Orgs.). Diálogos Tropicais: Brasil e 

Índia. Rio de Janeiro: UFRJ, 2003, p. 115. 
201 ORTIZ, R. Imagens do Brasil. Revista Sociedade e Estado, v. 28, n. 3, p. 609-633, set./dez. 2013, p. 621, 

grifo nosso. 
202 Atualmente, há uma vasta literatura na/sobre América Latina que tem pensado/reivindicado o Estado 

enquanto um espaço de coexistência de nações. Esse debate emerge, sobretudo, motivado pelas questões das 

comunidades indígenas (cf. SANTOS, B. de S. Cuando los excluidos tienen Derecho: justicia indígena, 
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dinâmica distinta, porém positiva, de um espaço sociocultural específico. Para apresentar a 

história de constituição desse espaço, o narrador se fundamenta nos folhetos de cordel e nas 

histórias contadas e cantadas de geração para geração as quais ele ouvia203. 

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que engendra uma crítica ao Brasil “Oficial” e às 

suas instituições, a narrativa de Quaderna apresenta, concomitantemente, um Brasil “Real” 

sertanejo. Tal dinâmica narrativa lhe confere o posto de representante desse último. Os 

elementos que informam essa representação transparecem ao longo de toda a narrativa e 

podem ser vistos em dois momentos fundamentais: (i) uma reflexão crítica de Quaderna sobre 

a injustiça da acusação formulada pelo Juiz-Corregedor, responsável pelo inquérito, que 

estaria fundada num preconceito com relação à autenticidade do seu sentido existencial, ou 

seja, ao fato de ele pertencer a uma “família sanguinária e subversiva” ascendente de 

“Cangaceiros, Cantadores, Vaqueiros e mais toda essa ralé sertaneja de fateiras, prostitutas, 

tangerinos e contrabandistas de cachaça”204; e (ii) uma narração memorialista e detalhada de 

Quaderna, baseada nos folhetos de cordel, com tonalidades épicas e picarescas, de todos os 

eventos relativos à constituição de sua história de pertencimento à tradição e à linhagem 

sertaneja, motor de sua própria identidade.  

Com base nas considerações supracitadas, a condição prisional de Quaderna pode ser 

interpretada como uma dimensão simbólica historicamente determinada de uma condição 

recorrente de alienação existencial, a demandar um processo de transformação. De forma 

mais específica, numa perspectiva crítica à lógica que engendra os Estados Nacionais, 

podemos compreender tanto a sua condição prisional, quanto a sua impossibilidade de 

empreender um registro escrito de sua obra/depoimento em função de uma deficiência física – 

o cotoco –, como uma alegoria da condição das comunidades subalternas e, em especial, dos 

sertanejos marginalizados e condenados por uma condição socioeconômica e cultural distinta 

desse “modelo civilizatório ocidental”205. 

Concentrar-nos-emos, agora, nas acusações do Brasil “Oficial” contra o Brasil 

“Real” representado por Quaderna. O conteúdo dessas acusações será analisado tendo como 

                                                                                                                                                         
plurinacionalidad e interculturalidad. In: ______; JIMÉNEZ, A. G. (Eds.). Justicia indígena, plurinacionalidad 

e interculturalidad en Ecuador. Quito: Fundación Rosa Luxemburg/AbyaYala, 2012; PALLARES, A. From 

Peasant Struggles to Indian Resistance: The Ecuadorian Andes in the Late Twentieth Century. University of 

Oklahoma Press, 2002. 
203 Cf. PDR, op. cit., p. 89. 
204 Ibid., p. 457. 
205 Não ignoramos os investimentos pontuais e benéficos relacionados aos projetos vinculados à modernidade 

ocidental, como é o caso do acesso à educação formal e aos bens culturais. Nossa crítica reside nas prerrogativas 

de caráter universalizante e, portanto, homogeneizantes que acabam por eliminar ou marginalizar as culturas 

distintas deste modelo.  
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referência o primeiro quadro apresentado no capítulo anterior, no qual destacamos: (i) a 

memorização dos eventos que antecederam o depoimento e (ii) o depoimento prestado no 

inquérito que contém não apenas uma reiteração das acusações, como também um 

detalhamento dessas acusações e os argumentos de sua defesa. É importante notar que a 

perspectiva irônica e satírica que perpassa todo o Romance da Pedra do Reino informa, neste 

particular, a estrutura da narrativa das acusações, já que quem as apresenta é o próprio 

narrador Quaderna. Em outras palavras, a narrativa sobre as acusações é estruturada através 

do seu olhar. A materialidade da obra se dá, portanto, através da interpretação do narrador 

sobre todos aqueles acontecimentos, dentre os quais se destacam aqueles que resultaram, 

formalmente, no inquérito, a saber: “(i) a história enigmática e sangrenta em torno da 

degolação do seu tio-padrinho e pai de criação, o Rei Dom Pedro Sebastião Garcia-Barretto, e 

(ii) a história sobre a encantação do filho dele, o Rapaz-do-Cavalo-Branco, Sinésio Sebastião, 

o Alumioso”, conforme apresentamos no capítulo anterior. 

A narrativa sobre o conteúdo factual dos acontecimentos relativos às acusações 

formais se inicia no folheto II intitulado “O Caso da Estranha Cavalgada”, momento em que 

Quaderna rememora a cavalgada que se aproximava de Taperoá, há três anos passados [do 

inquérito], em 1935, na véspera de Pentecostes, e que, nas palavras de Quaderna, “iria mudar 

o destino de muitas das pessoas mais poderosas do lugar, incluindo-se entre estas o modesto 

Cronista-Fidalgo, Rapsodo-Acadêmico e Poeta-Escrivão que lhes fala neste momento”. O 

narrador enfatiza que aquele evento foi [...] “a mais estranha Cavalgada que já foi vista no 

Sertão por homem nascido de mulher”, e questiona se de fato poderíamos atribuir o nome de 

“cavalgada”, o qual parecia mais206: 

[...] uma verdadeira “desfilada moura”, como muito bem a classificou depois, na 

noite daquele mesmo dia, o Doutor Samuel Wandernes [...]. Na verdade, como ele 

vive afirmando frequentemente, “os árabes, negros, judeus, tapuias, asiáticos, 

berberes e outros Povos mouros do mundo, são sempre meio aciganados, meio 

ladrões, trocadores de cavalos, irresponsáveis e valdevinos”; e o estranho grupo de 

Cavaleiros que, naquele dia, iniciava a mais terrível agitação em nossa Vila, 

revelava no conjunto, ao primeiro exame, alguma coisa de errante, como uma tribo 

selvagem, nômade, empoeirada e “sem confiança”.207  
 

Cabe, aqui, uma explanação no que concerne ao sentido atribuído no texto ao termo 

“mouro”. No imaginário luso-espanhol, o termo refere-se aos sarracenos, aos bárbaros, aos 

invasores que dominaram a península ibérica entre o sec. VIII e o final do sec. XV, vistos 

como “gente perversa, criminosa, usurpadora, que só a fé e a heroicidade dos cristãos 

                                                 
206 PDR, op. cit., p. 35. 
207 Ibid., p. 35-36. 
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puderam combater”208. De acordo com Luís Câmara Cascudo, “o mouro viajou para o Brasil 

na memória do colonizador. E ficou. Até hoje sentimos sua presença na cultura popular 

brasileira”. Ainda de acordo com Cascudo, “os ciganos eram considerados ‘mouros’ pelos 

sertanejos”209. Na narrativa de Quaderna, a figura do mouro aparece com conotação positiva. 

O próprio Quaderna, “nos dias bons”, é chamado de “O Mouro”, por seus dois mestres 

Samuel e Clemente.210 Somam-se a isso as pitadas de sangue negro, vermelho, cigano, judaico 

e mouro que ele carrega. Assim, considerando a hereditariedade moura do narrador e sendo 

ele o emblema das comunidades subalternas, podemos compreender a expressão “Povos 

mouros do mundo”211 como sendo uma referência às comunidades subalternas e, em 

particular – como seu substrato –, o povo mouro-cruzado212 como sendo uma referência às 

comunidades subalternas do Brasil “Real” que aos olhos do Brasil “Oficial” são tidas como 

culturalmente inferiores. Interessante a fusão feita pelo narrador entre os mouros, cujo ethos 

religioso se manifesta no islamismo, com o que ele chama de “cruzados”, cujo ethos religioso 

se manifesta no cristianismo213. Essa fusão pode ser entendida considerando a proposição de 

Suassuna apresentada no capítulo anterior, na qual ele argumenta que as nossas elites urbanas 

começam a desprezar nossos valores ibéricos em detrimento a uma supervalorização dos 

valores de um ethos europeu/norte americano advindo da presença das Missões Francesas, dos 

projetos de infraestrutura britânicos e da influência subsequente do poderio geopolítico dos 

Estados Unidos214. Nesse sentido, os ibéricos assumem uma posição também de 

subalternidade tal como os mouros.  

É nesse contexto que surge o Rapaz-do-Cavalo-Branco, o Príncipe Sinésio Garcia-

Barreto, O Alumioso, “personagem guerreiro, principesco e errante”215, líder/símbolo das 

comunidades subalternas sertanejas. Há um mistério que envolve a figura de Sinésio: em 1930 

no mesmo dia do assassinato de seu pai ele foi raptado, em 1932 ele morreu ou foi declarado 

ausente pelo “Tribunal” e, finalmente, ele ressuscitou em 1935, [...] “milagrosamente, [...] 

[na] Véspera de Pentecostes”216. Nesse mesmo ano, numa espécie de “Coluna Sertaneja” tal 

como ocorreu em 1926 com a “Coluna Prestes”, o Príncipe ressuscitado regressa à Vila de 

                                                 
208 PARAFITA, 2005, p. 123 apud LITO, B. Miragens do Oriente: Os mouros míticos no imaginário narrativo-

performático português. Revista Forma Breve, n. 11, p. 179-188, 2014, p. 179. 
209 CASCUDO, L. da C. Mouros, franceses e judeus: Três presenças no Brasil. São Paulo: Global Editora, 

2015, p. 10. 
210 PDR, op. cit., p. 172. 
211 Ibid., p. 35. 
212 A quem Quaderna faz referência ao longo da narrativa. 
213 Exploraremos o ethos que se manifesta através desses “antagonismos em equilíbrio” no terceiro capítulo. 
214 Cf. SUASSUNA, 2008, op. cit., p. 154. 
215 PDR, op. cit., p. 421. 
216 Ibid., p. 35. 
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Taperoá na “estranha Cavalgada”, ou “desfilada moura”, deixando a Vila “inteiramente 

subvertida” 217.  

A condição subversiva da Cavalgada trata-se, na verdade, de uma apropriação crítica 

do comunismo, ideologia vinculada ao Estado Nação, que é revestido na narrativa de 

Quaderna na forma de resistência, de contestação e, até mesmo, de subversão das 

comunidades sertanejas contra a hegemonia das elites dominantes brasileiras. É nessa lógica 

que Quaderna define a “Grande Revolução Sertaneja do Povo Fidalgo-Castanho do Brasil”218 

como súmula de todas as formas de embate empreendidas pelas comunidades sertanejas ao 

longo dos séculos XIX e XX. Nesse sentido, Quaderna recusa a ideia de que os povos 

brasileiros são passivos e cordiais, em especial, os sertanejos. Essa ideia se aproxima do 

pensamento de intelectuais como Darcy Ribeiro ao afirmarem que a história brasileira é feita 

de conflitos. Nas palavras de Ribeiro,  

Às vezes se diz que nossa característica é a cordialidade219, que faria de nós um 

povo por excelência gentil e pacífico [...]. A feia verdade é que conflitos de toda a 

ordem dilaceraram a história brasileira, étnicos, sociais, econômicos, religiosos, 

raciais etc.220  
 

Evidentemente, ao argumentar que os conflitos “dilaceram a história brasileira”, 

Ribeiro se refere à tentativa das elites dominantes em manter o seu status quo, gerando, 

consequentemente, conflitos sociais de toda ordem. Nesse sentido, a narrativa de Quaderna 

nos mostra que as histórias circunscritas no território brasileiro e, mais especificamente, no 

sertão nordestino são marcadas por uma diversidade de rebeliões e separatismos tanto contra o 

poder central, como contra os poderes locais, se manifestando em diferentes contextos 

históricos e sociais. Quaderna afirma que são os conflitos que dão materialidade às histórias 

de fundação mítica de um povo e enxerga nesses mesmos conflitos um potencial 

transformador. Para efeito ilustrativo, apresentaremos no Quadro 3 os principais episódios da 

“Grande Revolução Sertaneja”221: 

Para Quaderna, essa “Grande Revolução” é “popular”, pois é empreendida pelo 

“Povo” sertanejo, onde estão incluídos os “negros”, “tapuias”, “fidalgos”, “ciganos”, 

“cangaceiros”, etc., os quais se opõem às elites dominantes. Conforme argumentamos no 

capítulo anterior, a palavra “popular” adquire na obra de Suassuna o “sentido daquilo que é 

produzido ou que é pertencente àqueles que nutrem uma sensibilidade profunda pelo Brasil, 

                                                 
217 Ibid., p. 212.  
218 PDR, op. cit., p. 354. 
219 Numa referência ao homem cordial proposto por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil (1936). 
220 RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

1996, p. 167. 
221 PDR, op. cit., p. 354. 
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ainda que circunstancialmente marginalizados socioeconomicamente”. Assim, o comunismo 

de Quaderna representa o “povo” sertanejo e sua capacidade de transformação e resistência. 

Nas palavras do narrador-protagonista: “as pessoas da História brasileira e sertaneja que 

fazem [guerras] [...] são sempre da Esquerda e do Povo!”222.  

 

Quadro 3 - Principais Revoluções Sociais “Populares”. 
 

“Insurreição da Serra do Rodeador” (1819) 

“Guerra da Pedra do Reino” (1835 a 1838) 

“Guerra do Império do Belo Monte de 

Canudos” (1897) 223 

“Guerra de Doze” (1912) 

“Guerra do Santo Padre do Juazeiro” (1913) 

“Guerra da Coluna Prestes” (1926) 

“Guerra de Princesa” (1930) 

“Guerra do Verde” (1932) 

“Guerra do Reino” (1935) 
Elaborado por: A autora (2018). 

 

Retomando o assunto da Cavalgada, cabe mencionarmos que à sua frente [...] “havia 

quatro homens, todos eles sertanejos [...]: um frade-cangaceiro, Frei Simão de nome, o Doutor 

Pedro Gouveia da Câmara Pereira Monteiro, Luís Pereira de Souza (mais conhecido como 

Luís do Triângulo) e o Rapaz-do-Cavalo-Branco”. Essa “trupe de salteadores”, conforme 

registrado nos arquivos oficiais do governo, toma a Vila de Taperoá, expulsando do vilarejo 

“o Sargento-Delegado e os outros Soldados do nosso invicto e denodado Batalhão de 

Segurança do Estado da Paraíba [...] para São João do Cariri” 224 deixando a “cidade ‘nas 

mãos daqueles salteadores que tinham invadido a rua, ninguém sabe com que intuitos 

sinistros’, conforme dizia o telegrama enviado [...] pelo Prefeito para o Governador”225, 

informa Quaderna ao Juiz-Corregedor responsável pelo inquérito. 

O narrador explica aos leitores e às leitoras o fato de ele já ter sido convocado para 

depor [...] “perante os Tribunais Revolucionários surgidos com a vitória da Revolução” em 

1930 – numa alusão ao Governo de Getúlio Vargas de 1930 – sobre o caso da morte do seu 

tio-padrinho e o desaparecimento no mesmo dia do Rapaz-do-Cavalo-Branco. Apesar disso, 

[...] “cinco anos depois, o inquérito fora novamente aberto”, explica Quaderna, “quando se 

relacionou pela primeira vez toda aquela história de 30 com a ‘missão secreta’ que o Rapaz-

do-Cavalo-Branco teria vindo desempenhar na Revolução comunista de 1935”. Sobre a 

                                                 
222 PDR, op. cit., p. 354. 
223 Ano em que Quaderna nasceu. 
224 PDR, op. cit., p. 398. 
225 Ibid., p. 398. 
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reabertura do inquérito, o Juiz-Corregedor informa ao depoente que recebeu carta anônima 

que revelava muito mais do que as acusações referentes ao assassinato do tio e padrinho de 

Quaderna e ao caso do Rapaz-do-Cavalo-Branco, motivo pelo qual ele teve que reabrir [...] 

“velhos processos, desencavando autos empoeirados, farejando e esmiuçando tudo como um 

cachorro danado” 226. Quaderna acreditara que essa carta anônima fora escrita por pessoas da 

própria Vila que não gostavam dele, [...] “entre esses [...] o escrevente do Cartório de Seu 

Belarmino Gusmão” 227. Desse contexto resultou o inquérito: 

Foi aí que apareceu o Corregedor, foi aí que se abriu o inquérito. Chefiados pelo 

escrevente, todos aqueles lacraus e piolhos-de-cobra que me detestavam [...] 

mandaram a carta anônima que [...] me transformava em suspeito, enredando-me nas 

teias de um processo fatal, como perigoso agente político e acusado de crime228.  
 

É importante mencionar o fato de que as pessoas que não gostavam de Quaderna 

eram todas elas intelectuais da Vila que seguiam ora Clemente e sua ideologia de esquerda, 

ora Samuel e sua ideologia de direita229,230, ambas vinculadas à lógica do Estado Nação. 

Nesse sentido, apenas o “Povo”, i.e, os [...] “Cangaceiros, Cantadores, Vaqueiros e mais toda 

essa ralé sertaneja de fateiras, prostitutas, tangerinos e contrabandistas de cachaça” estavam 

do lado de Quaderna. O narrador desconfia de que todos os [...] “despeitos, invejas, 

ressentimentos e mesmo ódio”231 que os intelectuais da Vila alimentavam por ele eram 

motivados pelo fato de ele ser representante, na figura de Rei, do “Povo”. Nesse sentido, 

Quaderna diz: 

De repente, tive de notar que estava ficando odiado por gente a quem nunca fizera 

mal, mas que não me perdoava o meu jeito de montar a cavalo, de usar gibão, de 

comandar meus vinte e quatro Cavaleiros das cavalhadas como se fosse uma 

Guarda-de-Honra etc. Eu, secretamente, quando fazia o papel de Rei no “Bumba-

meu-boi” ou no “Auto dos Guerreiros”, era como Rei do Brasil que me sentia. Mas 

como aquilo não acotovelava ninguém, não tomava o emprego de ninguém, eu 

julgava que podia fazê-lo impunemente. Enganava-me.232  

 

Retomando o conteúdo da carta, o Juiz-Corregedor informa que nela constam cerca 

de sessenta acusações contra Quaderna. Tais acusações podem ser colocadas em duas 

dimensões complementares, a saber: (i) num nível primário e literal, o Juiz-Corregedor acusa 

Quaderna pelo assassinato do tio e padrinho, o Rei Dom Pedro Sebastião Garcia-Barretto, 

tendo como prova para tal acusação o anel que se encontra na posse do depoente, o que 

poderia significar um interesse do mesmo em ocupar o lugar do Rei e também o acusa pelo 

                                                 
226 PDR, op. cit., p. 321. 
227 Ibid., p. 247. 
228 Ibid., p. 248. 
229 Detalharemos mais esse assunto ainda neste capítulo. 
230 Cf. PDR, op. cit., p. 249.  
231 Ibid., p. 457. 
232 Ibid., p. 248. 
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desaparecimento do Rapaz-do-Cavalo-Branco; e (ii), num nível profundo, o Juiz-Corregedor 

acusa Quaderna por causa da sua ascendência sertaneja. Dentre as acusações formais, o Juiz 

destaca duas delas que ele considera serem as mais importantes. Em suas palavras,  

A primeira, diz que o senhor descende daqueles fanáticos execráveis que, na Pedra 

do Reino, de 1835 a 1838, subverteram o Sertão com uma ‘seita’ sanguinária, 

degolando mulheres, crianças e cachorros. Diz a carta que o senhor mesmo se 

encarregou de lembrar isso à ralé sertaneja daqui, conseguindo, assim, por mais 

estranho que pareça, assumir uma certa ascendência sobre ela. Dizem que o senhor 

fez isso, a princípio, apenas para explorar o Povo, inclusive em dinheiro; mas que, 

depois, com a chegada de Sinésio, foi por causa disso que pôde aliciar tanta gente 

para a expedição do tal Rapaz-do-Cavalo-Branco. Segundo a carta, o fato de 

pertencer àquela família sanguinária e subversiva é o motivo da sua ascendência 

sobre os Cangaceiros, Cantadores, Vaqueiros e mais toda essa ralé sertaneja de 

fateiras, prostitutas, tangerinos e contrabandistas de cachaça. Finalmente, a carta 

revela um outro fato, gravíssimo: é que esse anel que o senhor usa, é o mesmo anel 

que foi retirado do dedo do fazendeiro Dom Pedro Sebastião Garcia-Barretto, 

momentos depois de ter sido ele degolado por seus assassinos.233  
 

Em suma, o Juiz-Corregedor acusa Quaderna pelo assassinato do tio e padrinho, o 

Rei Dom Pedro Sebastião Garcia-Barretto, tendo como prova para tal acusação o anel que se 

encontra na posse do depoente, o que poderia significar um interesse do mesmo em ocupar o 

lugar do Rei, e pelo fato de ele ser “descende daqueles [sertanejos] fanáticos execráveis” que 

“subverteram o Sertão” numa seita entre 1835 a 1838 e, um século depois, movido por essa 

descendência, ter promovido uma “expedição” ou “Cavalgada Sertaneja”, guiada pelo Rapaz-

do-Cavalo-Branco, que também subverteu a Vila de Taperoá, expulsando os representantes do 

Brasil “Oficial” do lugar. A respeito da Cavalgada, Quaderna afirma que esse evento se 

assemelha à Coluna Prestes ocorrida em 1935, guiada pelo “Cavaleiro da Esperança”, Luís 

Carlos Prestes234. Assim, na perspectiva do Brasil “Oficial”, essa “Coluna Sertaneja”, 

conforme caracteriza o narrador, aponta para um movimento de caráter esquerdista. Não 

obstante, o narrador deixa claro que tanto os movimentos de esquerda – apesar de estarem 

vinculados mais diretamente aos interesses do “Povo” –, quanto os movimentos de direita – 

vinculados diretamente aos interesses da burguesia – não dão conta de compreender as 

especificidades do Brasil “Real” sertanejo, ao passo que ambas estão vinculadas diretamente 

às ideologias do Estado Nação.  

Retomando a referência política presente no Romance da Pedra do Reino, não 

obstante Ariano Suassuna235 ter mencionado que escreveu a obra inspirado no período 

conturbado do contexto do Regime Militar (1964-1985), há também uma referência 

emblemática e clara ao Governo de Getúlio Vargas de 1930, haja vista que nesse período se 

                                                 
233 PDR, op. cit., p. 457, grifo nosso. 
234 Ibid, p. 457. 
235 SUASSUNA, A. Ao sol da prosa brasiliana. Entrevista cedida ao Instituto Moreiral Salles, 2014. 
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intensifica o processo de consolidação e unificação do Estado Nação no Brasil, momento de 

grande pulsão na busca de uma identidade nacional moderna. Podemos perceber que esses 

dois momentos236, tanto o Governo Vargas quanto o Regime Militar, se entrecruzam, pois em 

ambos os processos políticos a figura do sertanejo no imaginário das elites dominantes 

permanece como sendo aquela refratária aos padrões modernos, o que se dá em continuidade 

a uma herança escravocrata e da tentativa de eliminar culturas e comunidades. Dentre os 

principais obstáculos referentes ao padrão de sociabilidade impeditivos do sertanejo inserir-se 

no contexto da modernidade, destacam-se: (i) a agricultura de subsistência familiar em 

oposição à consolidação da economia agroindustrial voltada para exportação; (ii) o sistema de 

relações afetivas e de pertença comunitária caracterizado pela dominação tradicional e/ou 

carismática em oposição ao sistema de relações abstratas de caráter contratualista237; (iii) o 

ethos religioso238 em oposição ao Estado laico; e, por fim, (iv) as relações solidárias entre as 

comunidades, predominantemente rurais, em oposição às relações societárias do Estado de 

direito. Em suma, nas palavras de Ortiz,  

A revolução de 30, o Estado Novo, a transformação da infra-estrutura econômica 

colocam para os intelectuais da época o imperativo de se pensar a identidade de um 

Estado que se moderniza. [...] com o golpe militar o Estado autoritário tem a 

necessidade de reinterpretar as categorias de nacional e popular, e pouco a pouco 

desenvolve uma política de cultura que busca concretizar a realização de uma 

identidade “autenticamente” brasileira.239  

 

No que se refere à lógica da modernidade, o inquérito de Quaderna tem como figura 

principal de interlocução o Juiz-Corregedor, o Doutor Joaquim Cabeça-de-Porco, como o 

narrador o apresenta. Cabe mencionar que ele é o único dos personagens centrais da obra que 

não é da Vila de Taperoá nem desenvolveu relação afetiva com o lugar. Esse aspecto trata-se 

possivelmente de uma alusão ao caráter extrínseco dos ideais do mundo ocidental moderno 

que não são compatíveis com a dinâmica e o sentido do Brasil. Tal proposição se evidencia no 

perfil do Juiz-Corregedor: ele é um tecnocrata, homem racional e pragmático, o que nos 

remete à imagem de um burguês. Essa alegoria nos leva a pensar que o real motivo do 

inquérito se trata da não adequação do sertanejo aos projetos da modernidade ocidental. A 

certeza de que o Corregedor é o representante dos ideais das elites e, consequentemente, do 

Brasil “Oficial”240 é a única assertiva de que comungam Quaderna, Clemente e Samuel. Para 

                                                 
236Ambos os contextos históricos se constituem como expressões mais explícitas e violentas de negação das 

comunidades em detrimento dos projetos de consolidação do Estado Nação. 
237 Cf. WEBER, M. Conceitos básicos da Sociologia. 5ª ed. São Paulo: Centauro, 2002b, p. 172. 
238 Destacam-se os movimentos ditos “messiânicos”. 
239 ORTIZ, R. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. 2ª ed. São Paulo: Brasiliense S.A., 1986, p. 130. 
240 Considerando que os ideais das elites vinculadas ao projeto de Estado Nação se constituíam com base no 

modelo civilizatório ocidental. 
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eles, o Corregedor só poderia ser um agente secreto enviado das nações imperialistas, i.e, da 

“Besta Anglo-Saxã, à Besta-Loura-Calibã – uma entidade que está em toda parte, inatingível, 

ameaçadora, invencível e diabólica”241, diz Samuel. Tal representação se manifesta tanto nos 

traços físicos do Corregedor, como no papel que ele desempenha de inquisidor e representante 

do Brasil “Oficial”, i.e., um “homem poderoso e perigoso”242, “vigilante e guarda da “ordem 

pública”243. 

Com relação à chegada do Juiz-Corregedor à Vila de Taperoá, nos parecem 

ambíguas, num primeiro momento, as posições ideológicas de Clemente e Samuel sobre as 

motivações que teriam levado à reabertura do inquérito e, consequentemente, determinado o 

deslocamento do Juiz para essa pequena Vila. Fica subtendido ao longo do texto que o Juiz é 

um enviado das “nações imperialistas”, ditas desenvolvidas e modernas, a serviço de uma 

descaracterização e desvalorização das culturas brasileiras. Interessante notar como se 

configura, ideologicamente, a crença dos dois personagens sobre as nações revestidas do 

poder de subjugar as comunidades subalternas, as quais o Juiz-Corregedor representa. Para 

Clemente, o Juiz seria o representante dos colonizadores ibéricos e das forças estrangeiras que 

perseguem os “comunistas e negro-tapuias” devido à condição subalterna destes últimos. Já 

para Samuel, o Juiz seria o representante da burguesia industrial-urbana que persegue os 

“fidalgos brasileiros integralistas e nacionalistas”. Nesses termos, anuncia o narrador: 

[...] Clemente sustentava que “aquele inquérito não era senão a fase atual e sertaneja 

do longo processo a que os Fidalgos ibéricos vêm submetendo o Povo negro-tapuia 

do Brasil, desde o século XVI até agora [...]. [Samuel] Dizia que Clemente não 

confundisse desonestamente “os Fidalgos nacionalistas, cavaleiros e imperiais do 

Integralismo com a Burguesia urbana, antinacional, cosmopolita, avarenta, 

mesquinha e vendida a Eles, com a Burguesia cujos interesses o Corregedor, no 

fundo, representava”.244  

 

Se o inquérito estava sendo patrocinado pela velha aristocracia, i.e., pelos “Fidalgos 

ibéricos” contra o “Povo negro-tapuia” – conforme pressupunha Clemente –, ou se pela 

“Burguesia urbana, antinacional” contra os “Fidalgos Nacionalistas” – conforme pressupunha 

Samuel –, num primeiro momento, não fica claro para o leitor. O fato é que ambos os 

personagens, Clemente e Samuel, concordavam que a acusação não estava relacionada aos 

feitos individuais de Quaderna. Este último, por seu lado, não obstante o apreço e a admiração 

por seus mestres, não estava particularmente atento às suposições deles: sua única 

preocupação residia no fato de [...] “que, vindo do século XVI ou não, o inquérito estava em 

                                                 
241 PDR, op. cit., p. 260. 
242 Ibid., p. 246. 
243 Ibid., p. 336. 
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curso era agora”. No fundo, Quaderna estava ciente que, antes mesmo de iniciar a “teia do seu 

processo”245, ele já estava, decerto, condenado por sua condição subalterna de sertanejo. A 

ciência de que dificilmente sairia livre desse inquérito levou Quaderna a recorrer a Clemente, 

[...] “como advogado e criminalista de fama que é”246, para pedir-lhe que assumisse a sua 

defesa perante o Juiz. Clemente, devido à sua postura ideológica de comunista negro-tapuia, 

imediatamente recusa tal pedido alegando o seguinte: 

Você sabe muito bem que eu sou considerado perigoso e subversivo por muita 

gente! Por uma habilidade toda especial, consegui escapar da prisão [...] mas eu 

ficaria em péssima situação se esse inquérito se virasse por cima de mim! Sou um 

homem visado e procurado, Quaderna, um homem marcado para morrer pelos mais 

altos círculos do Poder em nosso País! Vivo sendo seguido pelos agentes do 

Governo a serviço da reação e dos trustes internacionais! Se eles me pegam em 

qualquer deslize, estou liquidado! Essa gente é impiedosa e eu não tenho costas 

quentes!247  

 

Quaderna recorre, então, a Samuel, promotor “bem relacionado nos meios da 

Justiça”248, que também nega o pedido, concordando, num momento raro, com Clemente no 

que diz respeito às “trustes internacionais”: [...] “quem sabe até que ponto tudo isso tem 

ligações com a luta da Besta-Loura, da Besta-Calibã, contra o Anjo Latino-americano, o Ariel 

ibérico?”249, indaga Samuel. Frustrado e ainda mais temeroso, Quaderna sabia que quando 

Samuel e Clemente [...] “metiam na cabeça que Eles estavam metidos em alguma empreitada, 

fugiam dela como quem foge da peste!”250 Sobre o pronome “Eles”, tanto Samuel quanto 

Clemente costumavam usá-lo para se referirem a um inimigo comum. Apesar de Quaderna 

não conseguir identificar precisamente quem seria, ele sabia de que se tratava de uma 

“entidade maléfica” ligada à “Besta Anglo-Saxã”. Paradoxalmente, para Samuel a “Besta 

Anglo-Saxã” é revestida pela Besta-Calibã, que na narrativa de Shakespeare é representada 

por um escravo selvagem e disforme251. Anagrama da palavra Canibal, o Calibã é interpretado 

como sendo o símbolo do subalterno. No entanto, no Romance da Pedra do Reino, o Calibã – 

citado na obra pelos personagens Adalberto, Quaderna e Samuel – aparece como 

correspondente dos anglo-saxões. Nesse caso, podemos inferir que a figura do anglo-saxão se 

reveste dos atributos do mostro, do bárbaro. Nessa perspectiva, o inimigo comum de Samuel, 

representante dos ibéricos e fidalgos, e de Clemente, representante dos tapuias e negros, é o 

ocidental moderno “anglo-saxão”. É de notar aqui que, a despeito da condição ocidental dos 

                                                 
245 PDR, op. cit., p. 303. 
246 Ibid., p. 258. 
247 Ibid., p. 259. 
248 Ibid., p. 258. 
249 Ibid., p. 259. 
250 Ibid., p. 260. 
251 Cf. SHAKESPEARE, W. A Tempestade. Col. Mestres da Literatura Universal, Rio de Janeiro: FTD, 2008. 
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“fidalgos ibéricos”, intelectuais como Gilberto Freyre e Sergio Buarque de Holanda propõem 

pensá-los numa condição distinta ao padrão de sociabilidade do europeu moderno, dada a 

condição pré-industrial, cosmopolita e “plástica”, devido aos constantes contatos e trocas com 

etnias não-europeias252. 

É nesse contexto que se insere a crítica presente no Romance da Pedra do Reino. O 

lugar social da fala de Quaderna corresponde, justamente, àquele lugar cujos padrões de 

sociabilidade não se adéquam ao “modelo ocidental moderno” da “Besta Anglo-Saxã”. Por 

isso, a convicção de Samuel e Clemente de que a condenação de Quaderna já fora decretada 

antes mesmo do julgamento. Trata-se, evidentemente, de uma condenação sociocultural que 

antecede ao plano de constituição de sua existência. 

As evidências dessa assertiva aparecem no capítulo/folheto intitulado “A Visagem da 

Moça Caetana”253. Nesse capítulo, Quaderna, após a sua última refeição momentos antes de 

se encontrar com o Juiz-Corregedor, adormece e tem uma “visagem” da Moça Caetana254, 

personificação da morte sertaneja, que grava na parede com suas garras algumas palavras que 

são fundamentais para o processo em que o narrador se encontra envolvido. Trata-se, na 

verdade, de um poema obscuro, enigmático, mas que traz em si, de certo modo, alguma 

clareza sobre tudo aquilo que o protagonista estava passando. Destaquemos alguns trechos do 

poema:  

A sentença já foi proferida [...]. Saia de casa e cruze o tabuleiro pedregoso. Só lhe 

pertence o que por você for decifrado [...]. Mesmo sem decifrá-lo, tem que cantar o 

enigma da Fronteira, a estranha região onde o sangue se queima aos olhos de fogo 

da Onça-Malhada do Divino. Faça isso, sob pena de morte! Mesmo sabendo, desde 

já, que é inútil [...] a prisão já foi decretada! [...] O Estigma permanece. [...] arde em 

brasa o Sonho perdido, tentando em vão edificar seus Dias, para sempre 

destroçados.255  
 

Esse poema ilustra o argumento do início do capítulo no qual propomos pensar a 

condição prisional de Quaderna como uma dimensão simbólica historicamente determinada 

da condição sempre recorrente de alienação existencial. Essa determinação histórica se refere, 

mais especificamente, à condenação feita pelo Brasil “Oficial” que condiciona a constituição 

existencial dos sertanejos, que já nascem sentenciados por terem uma condição 

socioeconômica e cultural distinta do “modelo civilizatório ocidental”.  

                                                 
252Cf. FREYRE, 1980, op. cit., p. 43; HOLANDA, op. cit., p. 22. 
253 PDR, op. cit., p. 305-306. 
254A morte é representada em alguns lugares do sertão nordestino pelo mito da Moça Caetana: trata-se de “uma 

bela mulher, uma divindade ao mesmo tempo terrificante e acolhedora” (BRITO, 2006, p. 660). Trataremos 

desse assunto no terceiro capítulo. 
255 PDR, 2012, p. 306, grifo nosso. 
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Como suprassumo do Brasil “Oficial”, o Juiz-Corregedor aparece ao longo da 

narrativa como um burocrata racional, figura imponente, soberba, que garante que decifrará o 

enigma da morte do tio-padrinho de Quaderna e o desaparecimento do Rapaz-do-Cavalo-

Branco de qualquer jeito256. Quaderna, prontamente, se dispõe a ajudá-lo, posto que a sua 

profissão também seja a de “decifrador”257. Cabe aqui um parêntese para mencionarmos que, 

enquanto o Juiz-Corregedor se constitui como um decifrador de fatos e objetividades, 

Quaderna se constitui como um decifrador de sentido, aquele cuja missão se trata de desvelar 

a história mítica de sua comunidade.  

Dada a condição subalterna de Quaderna, o Corregedor desconfia, inicialmente, da 

competência daquele como decifrador e de todas as potencialidades que o inquirido afirmara 

ter. Não obstante o ar de superioridade intelectual e jurídica, com que o Corregedor assume no 

diálogo, ele apresenta certo desconhecimento sobre alguns atributos de Quaderna, como 

podemos perceber no seguinte diálogo: 

— O senhor é Pedro Dinis Quaderna, Diretor da Biblioteca Municipal Raul 

Machado? 

 — Sou sim senhor! — balbuciei como pude. E acrescentei logo, para me impor 

como pessoa de pró e homem de bem: 

 — Mas, além disso, sou ainda redator da Gazeta de Taperoá, jornal conservador e 

noticioso no qual me encarrego da página literária, enigmática, charadística e 

zodiacal. Posso dizer, assim, que, além de Poeta-escrivão e bibliotecário, sou 

jornalista, Astrólogo, literato oficial de banca aberta, consultor sentimental, Rapsodo 

e diascevasta do Brasil!  

— Rapsodo? — estranhou o Corregedor, com um ar entre enojado e perplexo. 

— Diascevasta? Que é isso? Que é diascevasta?  

Vi que tinha conseguido minha primeira vitória contra o Corregedor: porque um 

acusador que confessa ignorância de alguma coisa sabida pelo acusado perde sempre 

um pouco de sua superioridade. [...] 

— [...] vou fazer-lhe algumas perguntas, e veja como responde, porque, aviso logo!, 

vou decifrar essa história de qualquer jeito!   

— Vou ajudá-lo também, de qualquer jeito, porque, como charadista e Astrólogo, 

Sr. Corregedor, minha profissão também é decifrar! 

O Corregedor passou outro mau rabo-de-olho para mim, mas absteve-se de comentar 

e passou adiante.258 
  

Transparece no diálogo acima uma posição ambivalente manifesta, por um lado, na 

figura do Juiz-Corregedor, que ocupa o lugar de autoridade legal e intelectual e, ao mesmo 

tempo, demonstra ignorância sobre certos assuntos apresentados por Quaderna; e, por outro 

lado, na figura deste último, que ocupa o lugar de inquirido e que aos olhos do Corregedor 

não passa de um representante da “ralé sertaneja”, que, todavia, demonstra inteligência e 

astúcia. A título de exemplo, Quaderna, astuciosamente, busca se “impor como pessoa de pró 

e homem de bem”, apresentando certos atributos reconhecidos pelo representante do Brasil 

                                                 
256 Cf. PDR, op. cit., p. 339. 
257 Ibid. p. 339. 
258 Ibid., p. 336-339. 
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“Oficial” – i.e., funções legitimadas oficialmente tais como redator, poeta-escrivão, 

bibliotecário e jornalista –, para que assim o seu depoimento tivesse validade.  

 

2.2 As Instituições de Controle do Brasil Oficial 

  

A crítica que emana da narrativa de Quaderna referente ao Brasil “Oficial” direciona-

se, fundamentalmente, à História “Oficial” do Brasil. Essa História “Oficial” tem como seus 

porta-vozes, de forma geral, certas instituições de controle do Estado, representadas na 

narrativa pela figura do Juiz-Corregedor acima mencionado. Ao longo da narrativa, Quaderna 

faz referência a diferentes instituições que veiculam essa História “Oficial”. Podemos dividi-

las em duas categorias, a saber: (i) as político-judiciárias e (ii) as intelectuais-acadêmicas. 

Com relação à primeira categoria, a funcionalidade destas instituições reside na 

implementação de leis e correção de possíveis inadequações sociais, e na obra destacam-se as 

seguintes: (i) O “Supremo Tribunal”, instituição máxima que detém “o poder de julgar e 

prender os outros”259, a quem Quaderna, caso seja condenado, enviará uma cópia de seu 

depoimento a título de “Apelação” para que sejam revogadas as acusações; (ii) a “Polícia”,  

instituição que, de acordo com o narrador, ao lado do “Governo” e da “justiça”, persegue os 

sertanejos pobres que, devido à injusta perseguição, se tornam verdadeiros “Profetas 

Sertanejos”260, como é o caso do “Profeta” e “Santo Peregrino” “Antônio Conselheiro de 

Canudos”; (iii) o “Tribunal de Segurança Nacional”, “tribunal de exceção” “encarregado de 

dar cor jurídica à repressão” instaurada pelo “Presidente Vargas” durante o “golpe de Estado 

de 10 de Novembro de 1937”261; e (iv) o “Tribunal da Paraíba”, instituição responsável por 

conceder uma “licença especial” ao Juiz-Corregedor para que ele reabrisse o inquérito em que 

Quaderna é acusado. Com relação à segunda categoria, a funcionalidade destas instituições 

reside na formulação ideológica discursiva, e na obra destacam-se as seguintes: (i) a 

“Academia Brasileira de Letras”, ou, “Supremo Tribunal das Letras”, instituição que detém o 

poder de eleger um escritor para ocupar o posto de “Gênio da Raça Brasileira”262; (ii) o 

“Instituto Arqueológico de Pernambuco”, instituição que detém o poder de tornar um escritor 

“acadêmico, consagrado e indiscutível”263; e (iii) o “Instituto Histórico e Geográfico 

                                                 
259 PDR, op. cit., p. 34. 
260 Ibid., p. 423. 
261 Ibid., p. 423. 
262 PDR, op. cit., p. 447. 
263 Ibid., p. 596. 
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Paraibano”, instituição à qual Quaderna propôs o seu nome e foi recusado, “tal a má vontade 

das instituições da Capital contra a intelectualidade sertaneja”264, argumenta ele.   

Todas essas instituições se constituem como sistemas revestidos pelo poder de 

policiar, julgar e condenar o Brasil “Real”. Nesse sentido, a crítica feita por Quaderna refere-

se tanto ao processo político-judiciário em que ele, emblema do Brasil “Real”, se encontra 

envolvido, quanto ao processo literário265 cuja mais alta instância é representada pelo 

“Supremo Tribunal das Letras” 266,267. A respeito da concomitância entre as esferas político-

judiciárias e intelectuais-acadêmicas, o próprio narrador-protagonista afirma que o seu 

processo é, ao mesmo, “tempo político e literário”268. 

Podemos dizer, então, que o processo de acusação contra Quaderna engloba o poder 

do Estado e a sua soberania mediante o controle da justiça e da verdade em toda e qualquer 

esfera da experiência humana269. Com efeito, conforme analisa Max Weber, o poder e a 

dominação absoluta do Estado são garantidos mediante o monopólio da coação física 

legítima270. É isso que provoca em Quaderna, Clemente e Samuel tanto temor, pois sabem que 

o Estado tem o poder de os colocar na cadeia pelo fato de terem ideologias conflitantes com o 

regime político-ideológico vigente. Ou seja, são posições ideológicas incompatíveis com a 

ideologia de um Estado que se pressupõe soberano, verdadeiro e justo. Com relação à prisão, 

ela pode ser interpretada como sendo um mecanismo do Estado para disciplinar e/ou afastar 

do convívio social aqueles que não se adéquam as suas prerrogativas. No caso emblemático 

do Rei Quaderna, a prisão serviria para impossibilitá-lo, na condição de exilado, de dar 

continuidade ao seu Reino sertanejo, símbolo máximo da permanência e viabilidade de sua 

comunidade. Em sintonia com o argumento de Quaderna no qual ele afirma que o seu 

processo não é apenas jurídico, diz Michel Focault: 

[...] [A forma-prisão] se constitui fora do aparelho judiciário, quando se elaboram, 

por todo o corpo social, os processos para repartir os indivíduos, fixá-los e distribuí-

los espacialmente, classificá-los, tirar deles o máximo de tempo, e o máximo de 

forças, treinar seus corpos, codificar seu comportamento contínuo, mantê-los numa 

visibilidade sem lacuna, formar em torno deles um aparelho completo de 

observação, registro e notações, constituir sobre eles um saber que se acumula e 

centraliza.271  

 

                                                 
264 Ibid., p. 180. 
265 PDR, op. cit., p. 35. 
266Quaderna trata a Academia Brasileira de Letras como um “Tribunal”, por ela ter a mesma capacidade do 

Supremo Tribunal Federal de julgar e condenar, embora num outro nível. 
267 PDR, op. cit., p. 35. 
268 Ibid, p. 35 
269 Cf. FOUCAULT, M. A Verdade e as Formas Jurídicas. 4ª ed. Rio de Janeiro: NAU Editora, 2013. 
270 Cf. WEBER, M. Economía y Sociedad: Esbozo de sociología comprensiva. Madrid: Fondo de Cultura 

Económica, 2002a, p. 1056. 
271 FOUCAULT, op. cit., p. 217. 
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À luz dessa perspectiva na qual Michel Foucault analisa a forma-prisão direcionada 

para os indivíduos numa dada sociedade, podemos ampliar essa análise para compreendermos 

o caso específico das comunidades sertanejas. A prisão simboliza, de forma geral, os esforços 

do Brasil “Oficial” na tentativa de “civilizar” e “higienizar” essas comunidades. É nesse 

contexto que a intelligentsia, revestida pelo controle da verdade legitimada pelo Estado, 

perpetua, através dos discursos, uma imagem débil do sertanejo. Necessitar-se-ia, então, 

corrigir o sertanejo apontando as suas disfunções etéreas oriundas de uma ordem sócio-

histórica, moral272 e natural – o problema das secas.  

A respeito da disfunção de ordem natural, é desse cenário, que combina drama e 

tragédia, que emerge no imaginário da consciência brasileira, entre os séculos XIX e XX, a 

figura ambivalente do sertanejo: de um lado, está o sertanejo “sedento” e “raquítico” que 

aporta, com condições mínimas de subsistência, às cidades litorâneas; e de outro lado, está o 

sertanejo “encabrestado”, submetido ao poder das oligarquias locais. São esses fatores de 

caráter político e socioeconômico, característicos, mas não definitórios, da condição do 

sertanejo, que passam a constituir os fundamentos dos discursos homogeneizantes que 

enfatizam a inserção “problemática” desse sujeito no processo de constituição da nação e da 

nacionalidade brasileiros.     

A representação nacional do sertanejo como um ser carente dos atributos da 

modernidade tem sua expressão máxima na visão marxista de Florestan Fernandes. Nesse 

contexto, o pensamento social crítico de fundo marxista, que se evidencia em diversos 

domínios, da arte – literatura, cinema, música etc. – às ciências humanas – sociologia, 

história, geografia etc. –, enxerga no sertão um “território da revolta contra a miséria e as 

injustiças”, um “espaço conflituoso, atravessado pelas lutas sociais”273. Entretanto, ainda que 

dominante, essa representação divide a atenção da intelectualidade brasileira com uma outra 

visão, diametralmente oposta, sustentada principalmente, pelo sociólogo Guerreiros Ramos274.  

Ao invés de um obstáculo para a consolidação de um Estado Moderno, Guerreiro Ramos 

sustenta que o sertanejo se trata, na realidade, do mais autêntico representante da identidade 

brasileira. A interpretação de Guerreiro Ramos aproxima-se da proposta de Euclides da Cunha 

a qual dizia que, embora derrotado o evento de Canudos, o “sertanejo é, antes de tudo, um 

                                                 
272A literatura de cordel do sertão nordestino se constitui como exemplo salutar para compreendermos a forma 

singular dos valores morais das comunidades sertanejas em contraste com os valores morais que encobrem o 

Estado. 
273 ALBUQUERQUE Jr., op. cit., p. 207-208. 
274 Cf. LIMA, op. cit., p. 155-177.  
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forte”275. Em síntese, imbricadas na perspectiva de “construção do Estado nacional no Brasil”, 

as interpretações da intelectualidade brasileira que molduraram o sertanejo podem ser 

enquadradas em duas dimensões fundamentais e, aparentemente, contraditórias: (i) o sertanejo 

enquanto um ser de ausências e (ii) o sertanejo enquanto uma projeção utópica da brasilidade 

autêntica. Ambas as dimensões avaliam o sertanejo tendo como base os fundamentos do que 

seria o “homem moderno brasileiro”. Diagnosticado como ser irracional apegado às tradições 

supostamente negadoras da modernidade, o sertanejo passa a constituir alvo privilegiado de 

uma intervenção corretora do Estado e de certos setores da vanguarda intelectual oriunda, 

principalmente, das esferas das ciências sociais e das ciências econômicas.  

Na obra Romance da Pedra do Reino, a condição de opressão cultural e econômica 

das comunidades sertanejas elucubrada por esses setores da vanguarda intelectual é entendida 

como pretexto para impor-lhes [...] “os produtos para a nossa higiene e os ideais de um mundo 

organizado à base da poupança burguesa, da mealha, do trabalho duro, desumano e 

organizado”, conforme afirma o personagem Adalberto Coura a Quaderna e Arésio, “Mas 

tudo o que eles possuem e querem nos passar são os frutos apodrecidos da impotência para o 

prazer, para a alegria, para a felicidade animal e selvagem”276, conclui ele. Evidentemente, 

Adalberto está se referindo a um padrão de sociabilidade europeu no qual se inspiravam as 

elites brasileiras enquanto seu modelo ideal.  

A respeito do personagem Adalberto, ele saiu da “Vila de Taperoá” ainda jovem para 

[...] “estudar em Campina, na Paraíba e no Recife”277. O retorno à “Vila de Taperoá” era um 

mistério, alguns moradores da Vila desconfiavam de que ele estaria se escondendo da 

“Polícia” devido à estreita ligação dele com comunistas perseguidos pelo “Governo 

Vargas”278. Nas palavras de Quaderna, 

Diziam que Adalberto Coura “voltara comunista”; que tivera, no Rio, uma entrevista 

secreta com Luís Carlos Prestes; e que, no Recife, entrara em contato com Silo 

Meireles e outros chefes revolucionários, de modo que seu reaparecimento 

inesperado entre nós seria ligado a uma “missão secreta” de que fora encarregado 

para o Sertão.279  
 

Adalberto Coura representa na obra a figura de um “profeta político”280, o qual 

detém o dom de compreender as vicissitudes da condição humana. Essa condição de “profeta 

                                                 
275 CUNHA, op. cit., p. 105. 
276 PDR, op. cit., p. 633. 
277 Ibid., p. 326. 
278 Ibid., p. 451.  
279 Ibid., p. 326. 
280 Ibid., p. 326. 



70 

 

político” se aproxima do perfil de um cientista político-social281. Exemplo dessa aproximação 

reside no fato de que Adalberto empreende análises sobre as dinâmicas que constituem o 

ethos dos povos subalternos e, mais especificamente, dos brasileiros numa leitura crítica que 

contrasta com as dinâmicas que constituem o ethos dos povos anglo-saxões. As análises 

empreendidas por Adalberto se fundamentavam, sobretudo, em intelectuais como Sylvio 

Romero, Manuel Bonfim e Euclydes da Cunha282 que, segundo ele e Quaderna, foram 

intelectuais sertanejos de esquerda. Numa crítica a Joaquim Nabuco, Adalberto diz: 

Para Joaquim Nabuco e seus seguidores, o Brasil é, e deve se esforçar por ser cada 

vez mais, um prolongamento da Península Ibérica. No fundo, todos esses são 

traidores da nossa luta, saudosos da Europa, exilados e desenraizados aqui! Nosso 

caminho deve ser outro. Temos que aprofundar e ampliar a picada aberta por Sylvio 

Romero, Manoel Bonfim e Euclydes da Cunha.283  

 

Sobre esses autores, Adalberto argumenta que há uma cisão no Brasil referente 

àqueles intelectuais que nutrem uma sensibilidade para compreender as dinâmicas que 

constituem as culturas brasileiras e àqueles que projetam o Brasil como sendo uma extensão 

da Europa. Para o “profeta político”, tal cisão era representada no século XIX [...] “por 

Joaquim Nabuco, de um lado, Sylvio Romero e Manoel Bonfim, do outro”284. De acordo com 

ele deveria haver um espírito de [...] “solidariedade [...] entre nós, Latino-americanos, os 

Negros e os Asiáticos!”285: todos esses “Povos” do mundo que [...] “submetidos e explorados 

[...] são Negros, qualquer que seja sua cor”286. A despeito da circunstância geográfica dos 

“povos ibéricos”, a crítica de Adalberto refere-se, mais precisamente, à ortodoxia da Europa 

“Anglo-Saxã”, por não conseguir compreender as vicissitudes desses povos subalternos do 

mundo. Nesses termos, destacamos um discurso de Adalberto que, apesar de sua extensão, 

faz-se necessário por ilustrar de forma categórica a sua posição crítica: 

Ah, esses negociantes e usurários do mundo! Querem nos moldar à imagem deles, a 

nós, Povos morenos dos países quentes, nós, os ardentes, os que ainda temos a 

capacidade de ser felizes, de fruir a vida, num mundo em que isso vai ficando cada 

vez mais raro! Eu gostaria que nos deixassem fruir da nossa Vida, que eles 

consideram suja, e enfrentar a nossa Morte, que consideram irracional287! Ficassem 

para lá, com sua riqueza amontoada por séculos de trabalho estúpido e tenaz, com 

seu poderio acumulado em máquinas e dinheiro, com seus ideais puritanos de 

higiene e virtude! Mas não! Eles precisam nos vender seus produtos, para acumular 

mais dinheiro! Então, procuram nos corromper para nos dominar, sob o pretexto de 

                                                 
281 Veremos em seguida que, para Quaderna, a sociologia ou, nos nossos termos, as ciências sociais em geral se 

constituem disciplinas de esquerda e representantes do “Povo”. 
282 Considerando o curto tempo para a elaboração do texto dissertativo e o direcionamento dado a esta pesquisa, 

não iremos ampliar o rico debate em torno da importância desses pensadores sociais. Esperamos que num outro 

momento possamos realizar tal debate. 
283 PDR, op. cit., p. 628. 
284 Ibid., p. 28. 
285 Ibid., p. 629. 
286 Ibid., p. 629. 
287 Conforme observou Max Weber, o mundo vem passando por um processo de desencantamento. 
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que somos uns adolescentes bárbaros, encantadores mas irresponsáveis, que é 

preciso conter e domar com rédea curta, senão atrapalham e sujam a ordem do 

Mundo! A prova que apresentam disso é que nós, principalmente os do Povo, os 

mais pobres, os que mais deviam pensar no dia de amanhã, somos incapazes de 

amealhar. Deixamo-nos comer, de bom grado, pela fome e pelas doenças, contanto 

que possamos cantar e dançar imprevidentemente sob o Sol das nossas terras 

quentes e iluminadas. Então, a pretexto de salvar-nos dessa vida de ignomínia e 

dessa morte desonrosa, vêm nos corromper e nos roubar. (...). Esses Povos de 

comerciantes, os mais tristes do mundo, nascidos e criados entre o frio, o escuro e a 

severa infelicidade dos ideais puritanos, querem impingir suas receitas de vida a nós, 

Povos morenos, criados ao Sol! Como é que poderão, nunca, nos entender? Esse 

Negro que se veste de Rei no Auto dos Guerreiros sabe que gastou quase tudo o que 

possuía para comprar o Manto e a Coroa, mas acha que a alegria de vesti-lo é 

compensação muito maior do que o preço pago. Aquele Caboclo, cassaco da cana-

de-açúcar, sabe que o rio, contaminado, está cheio de doenças mortais que vão 

inchá-lo por fora e comer suas entranhas por dentro, entupindo seu coração de 

depósitos calcários de bichos estranhos ao sangue humano. Ele sabe de tudo isso, 

porque, todo dia, vê seus companheiros inchando e morrendo assim. Mas acha que, 

na sua vida miserável e sem perspectivas, primeiro só acha o que comer entrando no 

rio; e depois sabe que tem poucas alegrias iguais ao puro e selvagem prazer do 

banho de rio ao meio-dia, estando ele cansado e suado do calor do Sol. Aquele 

outro, que é Sertanejo, sabe que será morto, se escolher a vida livre das Caatingas, 

as correrias do Cangaço. Mas sabe, também, que, enfrentando essa vida incerta e 

essa morte certa, terá direito ao que nunca teve: uma vida sem dono, uma vida de 

Senhor e sem trabalho escravo. Por isso, não se importa de viver perseguido como 

um cachorro mordido. Sabe que esse é o preço que terá de pagar para poder possuir 

mulheres com as quais, antes, não poderia nem sonhar, as filhas da gente poderosa, 

lindas e orgulhosas, que passeavam os olhos por ele sem nem ao menos o avistarem, 

como se ele não existisse, e que agora o veem, com espanto, terror e perturbação, 

vestido com sua Armadura de couro e com as insígnias de prata de sua realeza, 

aparecendo diante delas não mais como um ser ignorado e desprezado, mas como o 

temeroso Senhor da sua honra e de seu destino (...). Quem teria o direito de reprovar 

a escolha que eles fazem, condenando-os em nome dos ideais desses Povos tristes e 

duros de Burgueses dominicais, apavorados pelos Pastores, pela opinião, pela 

filantropia das sociedades protetoras de animais e pela higiene? Como é que esses 

paroquianos podem entender a selvagem alegria de uma briga de touros ou de galos, 

com o prazer e o encanto da luta, das apostas, do jogo, da festa, da sagração da vida 

inocente e cruel? Eles jamais entenderão que a morte cruel de um touro ou de um 

galo vale a alegria de um punhado de homens; não aceitam isso porque prezam mais 

suas regras e fórmulas filantrópicas do que a alegria dos homens. Nós não 

precisaremos nunca de inventar uma imagem falsa da Vida para poder amá-la. 

Porque, na dureza e sob o Sol, nós aprendemos à força a amá-la, com o que ela tem 

de ardente e glorioso, mas também com o que possui de degradado, sangrento e 

sujo. O que é cruel e sujo também faz parte da vida, e terá que ser enfrentado com 

as armas do sangue, do riso, e da luta, com a valente tenacidade do homem diante 

do que a Vida tem de mais desordenado — o sofrimento, a humilhação e a Morte.288  

 

A cosmovisão singular apresentada por Adalberto e que destoa, diametralmente, da 

cosmovisão etnocêntrica do mundo ocidental moderno possui traços de convergência com os 

estudos do sociólogo Emílio Willems sobre as populações sertanejas. Ele sustenta que o 

estágio “pré-capitalista” em que viviam as populações sertanejas se constituía como o 

                                                 
288 PDR, op. cit., p. 632-634, grifo nosso. 
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principal obstáculo para inserção das mesmas na nova ordem mundial289. Segundo Willems, 

essas populações se caracterizavam por sua “existência vegetativa e auto-suficiente”290. 

Portanto, para os intelectuais por detrás do projeto nacional de modernização nos moldes 

europeus, [...] “tratava-se de propor uma intervenção em suas formas de vida [dos sertanejos] 

que suscitasse novas necessidades e as interagisse à economia de mercado”291. Para além 

dessa “auto-suficiência” – por exemplo, o arraial de Canudos –, obstáculo para a soberania de 

um Estado Nação, a inexistência de [...] “um sistema de entendimentos que possa servir de 

base comum à civilização urbana e à multiplicidade das culturas sertanejas”292 afetava a 

homogeneização territorial e simbólica. Para Willems, tal visão etnocêntrica não conseguia 

perceber (ou aceitar) que as culturas sertanejas tinham uma organização social própria:  

[...] os seus componentes vivem integrados numa rede de inter-relações que lhes 

trazem obrigações e compensações mútuas. E essa sociedade possui um tipo (ou 

tipos) de família e associação vicinal, regimes de trabalho e técnicas destinadas a 

produzir os artefatos necessários, sistemas de trocas, meios de transporte, práticas 

tradicionais para lidar com forças sobrenaturais, conhecimentos para tratar doentes e 

parturientes, jogos e festas para compensar as obrigações que o sistema social impõe 

a seus membros e uma educação para transmitir o patrimônio cultural (sem que a 

arte de ler e escrever possa ter uma função na transmissão tradicional). [...] Há mais 

de quatro séculos que esta sociedade vive, crê, trabalha, se diverte e educa [...]. As 

experiências que seus membros acumularam nesse respeitável lapso de tempo 

provaram mil vezes ser adequadas, pois não somente garantiram a subsistência dos 

vivos mas permitiram um aumento incessante da população sertaneja.293 

 

No que tange à referência de Willems sobre a dinâmica de sentido dos “jogos e 

festas”, é importante destacar que o protagonista Quaderna é considerado “Chefe e 

organizador de todas as festas [...] [da] Vila”294, “figura indispensável [...] entre o Natal e o 

Dia de Reis, na qualidade de Arlequim ou Rei do “bumba-meu-boi”, de chefe de cavalhadas, 

de Imperador do Divino, de Rei Dom Pedro da Nau Catarineta e de “velho” do Pastoril”295. 

Ao longo de toda a narrativa, Quaderna destaca, reiteradamente, a importância dos rituais 

festivos. Segundo ele, além de constituírem parte integrante do ethos das comunidades 

sertanejas, eles são prova da viabilidade e positividade da existência dessas mesmas 

comunidades que se expressa na felicidade manifesta nessas mesmas celebrações. É verdade 

que, conforme argumenta o “profeta político” Adalberto, aqueles que oprimem em nome da 

                                                 
289 Cf. WILLEMS, E. O problema rural brasileiro do ponto de vista antropológico. Tempo Social, Revista de 

Sociologia da USP, v. 21, n. 1, 2009, p. 209. 
290 WILLEMS apud LIMA, op. cit., p. 174. 
291 Ibid., p. 174. 
292 LIMA, op. cit., p. 174. 
293 WILLEMS, op. cit., p. 189. 
294 PDR, op. cit., p. 381. 
295 Ibid., p. 355. 
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justiça esperam, também, instaurar a felicidade para todos296. No entanto, esses mesmos 

opressores acreditam que, para isso, haja apenas um único caminho eficaz pautado numa 

verdade que, para eles, é universal. 

Para compreendermos a cosmovisão universalista, que pressupõe deter uma única 

verdade no que se refere às regras de organização social, bem como à dimensão teleológica do 

agir humano, é importante enfatizarmos que, desde o sistema feudal na Europa, a visão de 

uma verdade totalizante impregna o seu ethos social. Se no sistema feudal essa visão 

totalizante se manifesta numa verdade cristã e salvacionista, no sistema moderno essa visão 

está pautada na premissa de uma verdade científica. Com relação à dinâmica que confere 

sentido existencial a essa última, seus aspectos basilares concentram-se na centralidade da 

ciência e da técnica enquanto motores que engendram este novo mundo.    

Nesse contexto, podemos afirmar que o Romance da Pedra do Reino envolve, 

fundamentalmente, uma avaliação crítica das discrepâncias existentes entre a narrativa da 

História “Oficial” do Brasil e as narrativas de autopercepção das comunidades sertanejas, aí 

se incluindo as formas com as quais elas mesmas se organizam e se expressam. Numa 

passagem relevante do diálogo do inquérito, o Juiz-Corregedor indaga Quaderna como seria 

possível que [...] “um funcionário, um homem de certa categoria, [...] [vivesse] na mais 

vergonhosa promiscuidade com as mulheres de má-vida e com o que existe de pior na ralé 

[sertaneja]”, numa referência às pessoas que ele considerava serem “bêbados”, “doidos”, 

“ladrões de cavalo”, “contrabandistas de cachaça”, “cantadores”, “cavalarianos”, i.e., 

“vagabundos de toda espécie!”. Em resposta à interpelação do Juiz, Quaderna, num tom 

irônico, assinala: “De toda espécie [de vagabundos], não, Excelência! Somente com aqueles 

que, pelo menos uma vez na vida, montaram a cavalo, tornando-se, assim, Cavaleiros e 

Grandes do Império!”297. O ato de montar a cavalo opera, aqui, como um indicativo do caráter 

nobre dos sertanejos. O Juiz, no entanto, ignorando a distinção entre os “vagabundos de toda 

espécie” e os que “pelo menos uma vez na vida, montam a cavalo”, continua a indagá-lo: “é 

verdade que o senhor é amigo íntimo dos cantadores, bêbados e vagabundos que atendem 

pelos nomes de Lino Pedra-Verde, Severino Putrião, Bola-Sete, Patativa e Marcolino 

Arapuá?”298 Tal indagação revela o preconceito do Juiz-Corregedor com relação aos amigos 

de Quaderna pela condição desses últimos de cantadores e vendedores de folhetos de cordel, 

cuja nobreza da função constituía algo incompreensível na sua visão de mundo. Em suma, 
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parafraseando o “profeta político” Adalberto: Como a intelligentsia, presa às ideologias 

anglo-saxônicas, poderia, então, compreendê-los?299 Nesse sentido o “anglo-saxão”, conforme 

argumenta Ortiz, não seria qualquer estrangeiro, “mas aquele que em princípio teria realizado 

os ideais da civilização ocidental”300. Em outros termos, o “anglo-saxão” representa todos 

aqueles os quais compartilham a visão de mundo ocidental moderna. 

Se a figura do Juiz-Corregedor, único personagem de fora da Vila de Taperoá que 

não desenvolve qualquer relação afetiva com o lugar, constitui representação máxima do 

Brasil “Oficial”, portanto, desse homem “anglo-saxão”, ele não é o único a não compreender 

as especificidades sociais da comunidade sertaneja de Quaderna. Dentro da própria 

comunidade, certos intelectuais, aqueles “que sempre estiveram ao lado da Lei”301, também 

incorporam esse modelo ideal do “anglo-saxão”. Influenciados pelos influxos do Brasil 

“Oficial”, eles reprovavam e/ou se envergonhavam de certos aspectos constitutivos do lugar, 

em especial, da importância dos folhetos de cordel para a formação ideológica e moral de seus 

moradores. Até mesmo Quaderna afirma que já se envergonhou de gostar dos folhetos, por 

sofrer influência dos ideais de Samuel e Clemente, ambos formados pelo Brasil “Oficial”. 

Nestes termos, Quaderna diz: 

Explico a Vossas Excelências [aos leitores e às leitoras] que, sendo já, como sou, um 

Acadêmico, tive, na infância, muito contacto com os Cantadores sertanejos, tendo 

mesmo, sob as ordens de meu velho primo João Melchíades Ferreira da Silva, 

praticado um pouco da Arte da Cantoria. Depois, porém, por influência do Doutor 

Samuel e do Professor Clemente, passei a desprezar os Cantadores. Até que, lá um 

dia, li um artigo de escritor consagrado e Acadêmico, o paraibano Carlos Dias 

Fernandes, artigo no qual, depois de chamar os Cantadores de “Trovadores de 

chapéu de couro”, ele os elogiava, dizendo que “o espírito épico da nossa Raça” 

andava certamente esparso por aí, nos cantos rudes daqueles “Aedos sertanejos”. 

Depois daí, senti-me autorizado a externar meu velho e secreto gosto, minha velha e 

secreta admiração. Perdi o acanhamento acadêmico a que tinha me visto obrigado 

[...].302 
 

Evidentemente, há uma crítica às instituições intelectuais-acadêmicas por detrás da 

fala de Quaderna ao referir-se a si mesmo como um “Acadêmico acanhado” devido ao secreto 

gosto na “Arte da Cantoria” e que ele só conseguiu assumir quando um outro Acadêmico 

enalteceu os cantadores. Para compreendermos melhor essa postura crítica, numa outra 

passagem da obra Quaderna afirma que para ser reconhecido e respeitado [...] “o importante, 

mesmo, era entrar para alguma Academia [-instituto]”. Nesse sentido, Quaderna diz que seria 

[...] “o título de Acadêmico que abriria realmente a porta para as dignidades, transformadas, 
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300 ORTIZ, op. cit., p. 618. 
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302 Ibid., p. 44. 
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depois, em empregos rendosos, à altura dos nossos méritos”303. Além do mais, para ele, é a 

qualidade de pertencer a algum Instituto que torna qualquer escritor, sendo ele um acadêmico, 

“consagrado e indiscutível”304. 

Com o objetivo de conseguir “abrir a porta para as dignidades”, ser respeitado, ter 

seus méritos reconhecidos e, consequentemente, ser consagrado oficialmente Gênio, 

Quaderna tentou várias vezes fazer parte de alguma instituição intelectual-acadêmica 

reconhecida pelo Brasil “Oficial” – a única da qual ele faz parte é uma instituição local: [...] 

“[o] ‘Instituto Genealógico e Histórico do Sertão do Cariri’ [...] no qual, para se entrar, a 

gente tem que fazer um curso completo de bandeiras, brasões e outras coisas armoriais”305,306. 

A rejeição por parte das instituições intelectuais-acadêmicas vinculadas ao Brasil “Oficial” 

deve-se ao fato de que elas, segundo Quaderna, não são capazes de reconhecer as virtudes da 

“intelectualidade sertaneja”307. Dentre as instituições que rejeitam as potencialidades de sua 

comunidade, destacam-se: (i) a “Academia Brasileira de Letras”, (ii) o “Instituto 

Arqueológico de Pernambuco” e (iii) o “Instituto Histórico e Geográfico Paraibano”. Sobre 

essa última, Quaderna diz: 

Tentei, então, por todos os meios possíveis, entrar no sodalício mais prestigioso da 

Paraíba, o “Instituto Histórico e Geográfico Paraibano”. Sete vezes escrevi ao 

Instituto, propondo meu nome, e sete vezes fui recusado, tal a má vontade das 

instituições da Capital contra a intelectualidade sertaneja!308  
 

Quaderna escondia de seus mestres, Clemente e Samuel, a humilhação de ser 

recusado sucessivas vezes a participar como membro do “Instituto Histórico e Geográfico 

Paraibano”309. Decerto, ele não suspeitava de que os seus mestres, [...] “dois grandes homens, 

formados, titulados e colocados muito acima de mim [Quaderna] ou de qualquer outro aqui 

[da Vila de Taperoá], pela cultura literária, pela importância política e pela hierarquia 

social”310, mesmo ambos tendo o título oficial de doutor, também tiveram o pedido recusado 

para ingressar nessa instituição. Fica claro na narrativa de Quaderna que essa recusa se deve 

ao fato de que Samuel e Clemente, apesar da formação acadêmica oficial, são também 

                                                 
303 Ibid., p. 180. 
304 Ibid., p. 596. 
305 Ibid., p. 596. 
306 Interessante notar que o ofício do Instituto é justamente o ofício de Quaderna: mapear a história genealógica 

da comunidade do Sertão do Cariri.  
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considerados subalternos por já pertencerem organicamente àquela comunidade sertaneja311. 

Nessa perspectiva, Quaderna argumenta: 

Se eu for condenado neste Processo, mandarei tirar duas cópias de meus 

depoimentos, mandando uma para o Supremo Tribunal, como Apelação, e outra para 

a Academia, a fim de que os Imortais me dêem, oficialmente, o título, nem que seja 

por levar em conta que eu criei um gênero literário novo, o "Romance heróico-

brasileiro, ibero-aventureiro, criminológico dialético e tapuio-enigmático de galhofa 

e safadeza, de amor legendário e de cavalaria épico-sertaneja"!312  
 

O “Supremo Tribunal” e a “Academia” constituem-se como instâncias máximas de 

poder. Com relação às acusações factuais de “subversão” e “assassinato” imputadas a 

Quaderna, essas instituições refletem o âmago dessas acusações, a saber: (i) o “Supremo 

Tribunal” reflete o crime jurídico referente ao caráter subversivo e contestatório das 

comunidades sertanejas; e (ii) a “Academia” reflete o crime literário referente ao não 

reconhecimento da “intelectualidade sertaneja” pelo Brasil “Oficial”. Em suma, o sentido que 

reside por detrás desses crimes factuais refere-se à condenação feita pelas instituições do 

Brasil “Oficial” às dinâmicas constitutivas da comunidade sertaneja de Quaderna. Nesse 

sentido, Quaderna, como porta-voz dessa comunidade na qual ele é Rei, na condição de 

subalterno, humilhado e desprezado por esses institutos, a saída que ele encontrou para que a 

sua narrativa mítica fosse legitimada foi aproveitar a oficialidade do seu depoimento prestado 

no inquérito.  

 

2.3 As Resistências do Brasil Real: sátira e subversão de discursos 

 

A tentativa de Quaderna de ser reconhecido pelo Brasil “Oficial” e suas instituições e 

ser consagrado Gênio trata-se, conforme argumentamos, de uma sátira às acusações dirigidas 

à condição existencial de sua comunidade sertaneja. Num sentido profundo, sua intenção 

reside em apropriar-se desse recurso satírico como arma formal para “desconstruir” a 

narrativa do Brasil “Oficial” (Nação) e, concomitantemente, “re-construir” uma narrativa do 

Brasil “Real” (Sertão). O processo de desconstrução reside, assim, numa apropriação satírica 

dos discursos oficiais da Nação que são subvertidos numa linguagem local sertaneja. Essa 

desconstrução possui uma dupla dimensão, a saber: (i) uma estrutura formal de um discurso 

linguístico e (ii) o conteúdo desse mesmo discurso. No que se refere à estrutura formal desse 

discurso, no inquérito em que Quaderna é interrogado, o Juiz-Corregedor adverte o depoente 

sobre os erros linguísticos na fala de Quaderna:  
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[...] o senhor de vez em quando dá para falar errado! [adverte o Juiz] Agora mesmo, 

o senhor disse “soterranho”, em vez de “subterrâneo” e disse, também, duas vezes, 

“Prinspe” em vez de “Príncipe”! 

 — Não é erro não, Excelência, é o Português pardo, leopardo, garranchento e 

pedregoso da Caatinga, como diz o genial Gustavo Barroso! Quando falo de Dom 

Sinésio, o Alumioso, eu prefiro dizer “Prinspe” porque é assim que escrevia o genial 

E. P. Almeida, guerrilheiro do “Império do Belo Monte de Canudos”, na carta que 

foi encontrada em seu bornal de balas, em 1897! E é também assim que se escreve o 

nome do folheto de Heleno Torres: “A Princesa Fátima e o Prinspe Hedemon”.313  
 

Assim, a língua portuguesa da narrativa de Quaderna é sertaneja, logo ela não é 

idêntica à língua portuguesa oficial. Da mesma forma, a estética barroca, o catolicismo ou as 

ideologias políticas, todos esses elementos que conferem sentido ao Estado Nação brasileiro 

são apropriados e subvertidos numa linguagem local. Nesse sentido, a linguagem é utilizada 

por Quaderna como uma “espada” de defesa de sua comunidade. A justificativa para o uso 

desse recurso reside no fato de que, diferentemente dos seus antepassados sanguinários, 

Quaderna se considera “covarde”. Em decorrência de sua “covardia”, que ele diz preferir ter e 

continuar vivo [...] “a ser um Rei degolado”314, como ocorreu com os reis antepassados de sua 

dinastia, Quaderna se apropria da linguagem para “lutar” pela permanência e viabilidade do 

seu reino sertanejo. Nesse sentido, a “espada” é a narrativa de Quaderna. 

Dentre os muitos exemplos do texto da sátira ao Brasil “Oficial”, podemos destacar a 

passagem em que Quaderna afirma ao Juiz-Corregedor que Gênio, de fato, ele já o é, o que 

ele queria mesmo era ser [...] “também de direito, oficialmente declarado pela Academia 

Brasileira de Letras!”315 Com efeito, a sua obra, o próprio Romance da Pedra do Reino, já 

estava pronta no plano da oralidade, assegurando a Quaderna o posto de Gênio. Não obstante, 

o reconhecimento oficial desse posto e de sua obra Quaderna não os tinha. Ao ouvir de 

Quaderna que ele já é Gênio, o Juiz-Corregedor ignora-o e apenas adverte sobre a sua 

pretensão em ser membro da Academia Brasileira de Letras e obter dela o título oficial de 

Gênio:  

Dom Pedro Dinis Quaderna, nem eu, nem a nossa Dona Margarida, aqui presente, 

queremos desanimá-lo, não é, Dona Margarida? Mas o senhor acha, mesmo, que tem 

condições para que a Academia Brasileira lhe outorgue, oficialmente, esse título?316  

 

Quaderna, em resposta à descrença do Juiz-Corregedor, afirma que apenas ele – na 

qualidade de Gênio – teria a capacidade de contar a história de fundação mítica de sua 

comunidade. Em suas palavras: [...] “ninguém sabe qual foi, mesmo, sua verdadeira direção, 

seu verdadeiro destino, de modo que ninguém, exceto eu, pode contá-la e ninguém, portanto, 
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exceto eu, pode vir a ser o verdadeiro Gênio da Raça do Brasil!”317.  Diante disso, o Juiz-

Corregedor diz: 

Muito bem, acredito! O senhor disse, aí, que somente o senhor é quem pode contar a 

história: registro e aceito essa declaração! Foi exatamente esse, aliás, o motivo que 

me levou a intimá-lo! O senhor portanto, Dom Pedro Dinis Quaderna, vai me contar 

essa história, tintim por tintim!318  

 

Assim, com o depoimento prestado ao Tribunal, o qual terá seu registro escrito, 

Quaderna consegue resolver o problema com relação à escritura formal da sua 

obra/depoimento, faltava-lhe, agora, o reconhecimento da sua intelectualidade para que ele 

pudesse ser consagrado, oficialmente, Gênio. De acordo com Quaderna, a instância que 

deteria o poder de reconhecer essa intelectualidade e de escolher um escritor para ser Gênio 

seria a Academia Brasileira de Letras319 – que Quaderna intitula, por vezes, de “Supremo 

Tribunal das Letras”320. 

Retrospectivamente, antes de se apresentar no inquérito ao Juiz-Corregedor, 

objetivando que a sua obra fosse legitimada pelo Brasil “Oficial”, Quaderna decide fundar a 

sua própria Academia juntamente com Samuel e Clemente e que seria, num primeiro 

momento, intitulada de “Academia de Letras dos Emparedados321 de Taperoá”322. Não 

concordando com a pequena abrangência geográfica proposta por Quaderna – a Vila de 

Taperoá –, Samuel e Clemente discutem323 e chegam a um acordo com ele de que, 

considerando o fato de que [...] “toda a área sertaneja do Estado [da Paraíba] está 

desocupada”, o nome deveria ser, então, “Academia de Letras dos Emparedados do Sertão da 

Paraíba”. Nesses termos, Samuel argumenta que é melhor abranger toda área do sertão da 

Paraíba, “Mesmo que, depois, fundem Academia na Capital, ela não será, nunca, a Academia 

total e única da Paraíba, mas somente a Academia do Brejo e do Litoral, isto num Estado onde 

o Sertão é a zona de maior importância!”324, diz ele. Num tom jocoso, Quaderna descreve os 

breves instantes de fundação da Academia: 

                                                 
317 Ibid., p. 421. 
318 Ibid., p. 421, grifo nosso. 
319 Ibid., p. 190.  
320 Ibid., p. 35. 
321A respeito do nome “Emparedados”, Quaderna explica que “É o único nome em torno do qual podemos nos 

unir. Eu sou “emparedado” porque, segundo vocês, vivo assim, murado entre o enigma e o logogrifo. Clemente, 

porque vive “agrilhoado entre as paredes do grifo do mundo, entre os elos de ferro do preconceito e da injustiça 

social”. Quanto a Samuel, “anjo decaído nas paredes de pedra da prisão terrena”, é também emparedado, porque 

vive aqui, “exilado neste bárbaro Deserto africano e asiático que é o Sertão”. Finalmente, em conjunto, nós três 

somos “emparedados” porque, com as andanças e extravios políticos que o Brasil vai vivendo, nós todos temos 

cara de quem, com culpa ou sem culpa, vai ser encostado à parede e fuzilado!” (PDR, op. cit., p. 182-183). 
322 PDR., op. cit., p. 182. 
323 Estes dois personagens possuem visões de mundo diametralmente opostas (ver Quadro 4). 
324 PDR., op. cit., p. 183. 
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Durante uns momentos, ficamos nos entreolhando em silêncio, deslumbrados, ao ver 

como é que uma Academia nascia assim, num repente, e no mesmo instante crescia 

a esse ponto no espaço e no tempo, ocupando o Sertão inteiro! Respirei fundo, e foi 

profundamente emocionado que disse: — Está então fundada, a partir deste 

momento histórico, a nossa querida, venerável e tradicional “Academia de Letras 

dos Emparedados do Sertão da Paraíba!”.325  
 

O deslumbramento dos três personagens funciona como uma sátira às instituições do 

Estado que intentam impor um estatuto de dominação intelectual e política sobre os mais 

diferentes espaços sociais sem que, para isso, (re)conheçam as dinâmicas que conferem valor 

e sentido a esses espaços. Sabemos que uma das prerrogativas que dão base material ao 

Estado e às suas instituições trata-se do fato de que os seus membros devem nutrir entre eles 

um sentimento de pertencimento (nacional)326. Tal sentimento é construído através de 

símbolos – bandeiras, hinos, monumentos, etc.– e uma narrativa histórica em comum. Nesses 

termos, para que uma nação seja instituída, ela deve ser [...] “um todo integrado, [uma] 

totalidade capaz de vincular as pessoas no interior de um mesmo território, de um mesmo 

mercado [...], de um Estado cujas normas são legítimas para todos”327. Com efeito, as 

instituições do Estado brasileiro, não legitimando o potencial da “intelectualidade sertaneja” e 

a sua história fundacional, inviabilizam até mesmo a criação de laços simbólicos que integrem 

esse “todo nacional”.  

Do mesmo modo, o recurso satírico se faz presente no momento em que Quaderna se 

espanta ao perceber que uma instituição “nascia assim, num repente”, tal como expresso na 

citação acima, e, dessa forma “espontânea”, já se tornar “venerável [e] tradicional”. Esse 

espanto parece-nos indicar uma problematização da ideia de uma abstração do Estado e de 

suas instituições, vistas, por vezes, como entidades supra-individuais. Assim, a fundação 

“num repente”, isto é, num ato genuinamente espontâneo da “Academia dos Emparedados” 

atenta-nos para o fato de que a fundação de toda e qualquer instituição se dá na relação entre 

pessoas reais com interesses reais.  

No contexto crítico ao Estado Nação, o Romance da Pedra do Reino apropria-se dos 

discursos ideológicos políticos e cientificistas que revestem o Estado, subvertendo-os para 

apresentar uma cosmovisão particular. Concentrar-nos-emos, agora, em três das cosmovisões 

que emergem na obra, por serem as que elucidam melhor essa apropriação crítica, a saber: o 

                                                 
325 PDR, op. cit., p. 183. 
326 Cf. ANDERSON, B. Nação e Consciência Nacional. São Paulo: Editora Ática, 1989, p. 14. 
327 ORTIZ, 2013, op. cit., p. 610. 
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Oncismo de Clemente, o Tapirismo de Samuel e a Diana Indecisa328 de Quaderna, que se trata 

da fusão de ambos com as particularidades de sua comunidade329. Para que fique mais claro, 

esquematizaremos o perfil de cada personagem no quadro a seguir: 

Quadro 4 – Perfil dos Personagens Samuel, Clemente e Quaderna. 
 

Nome Completo Clemente Hará de 

Ravasco Anvérsio 

Samuel Wandernes Dom Pedro Dinis 

Ferreira-Quaderna 

Cosmovisão Oncismo Negro-Tapuia 

do Brasil/ Cordão 

Encarnado 

Tapirismo Ibérico-

Armorial do Nordeste/ 

Cordão Azul 

“A Diana 

Indecisa”: 

Oncismo + 

Tapirismo + + 

particularidades da 

comunidade 

sertaneja 

Sangue/Etnia “Negro-Tapuia”  “Godo-Ibérico” “judaico”, 

“mouro”, 

“berbere”, 

“fenício”, “suevo”, 

“malgaxe”, 

“negro”, “latino”, 

“ibérico”, 

“cartaginês”, 

“troiano”, “cario”, 

“tapuia”, “cigano”, 

“árabe”, “godo”, 

“flamengo”  

Descendência Filho de Pais 

Desconhecidos 

Descendente da 

Fidalguia dos 

Engenhos de 

Pernambuco 

Descendente da 

Realeza Sertaneja 

Religião Ateísmo Negro-Tapuia Catolicismo-Ibérico Catolicismo-

Sertanejo 

Posicionamento 

político-

ideológico 

Comunismo Negro-

Tapuia 

Monarquia-Ibérica Monarquia de 

Esquerda 

Profissões Professor, Sociólogo, 

Filósofo, Advogado, 

Historiador 

Poeta e Promotor  Diretor da 

Biblioteca 

Municipal, 

Tabelião, Poeta-

Escrivão, 

Jornalista, 

Astrólogo, Literato 

Oficial de Banca 

Aberta, Consultor 

Sentimental, 

Raizeiro, Rapsodo 

e Diascevasta 

                                                 
328 Já que Quaderna não se decidia entre qual dos lados ele estava, se do lado de Samuel ou se do lado de 

Clemente, num tom de brincadeira, seus mestres e rivais atribuem esse nome a Quaderna, numa alegoria a uma 

personagem que pertencia ao mesmo tempo ao Cordão Azul (da direita) e ao Encarnado (da esquerda).  
329 Cf. PDR, op. cit., p. 256. 
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Principais 

Líderes/ideologias 

que os 

influenciam 

Tobias Barreto/Escola 

“teuto-sertaneja” do 

Recife e Luís Carlos 

Prestes/Comunismo 

Carlos Dias Fernandes 

e Plínio 

Salgado/Integralismo 

Cantadores e 

Acadêmicos 

Posto exercido na 

Vila de Taperoá 

Chefe da Extrema-

Esquerda 

Chefe da Extrema- 

Direita 

Rei Exilado 

Comunidade a 

que Representam 

“Negros, Tapuias e seus 

Descendentes”  

“Aristocracia dos 

Engenhos” 

“Aristocracia” e 

“Povo” Sertanejos 

Aversão Burgueses, por serem 

brancos e ricos 

Burgueses, por não 

serem fidalgos 

Burgueses, porque 

não “montam a 

cavalo, não andam 

com bandeiras nem 

se metem em 

Cavalhadas, 

vaquejadas e 

outras cavalarias 

[sertanejas]” 

(PDR, 2012, p. 

352) 

Teleologia  Sebastianismo Negro Sebastianismo Ibérico Sebastianismo 

Castanho 

Estilo Literário Prosa científica Poesia Romance 

Epopéico 

Obra Realizada 

no Plano da 

Oralidade 

“Tratado Negro-

Comunista da Filosofia 

Vermelha do Penetral” 

(filosófico-científico) 

“O Rei e a Coroa de 

Esmeraldas” (poema 

em versos) 

“Romance da 

Pedra do Reino” 

(mito fundador) 

Obstáculo 

Impeditivo para 

Realização da 

Obra por Escrito 

Enxaqueca epilético-

filosófica 

Alcoolismo Cotoco (pequeno 

rabo judaico-

diabólico) 

 Elaborado por: A autora (2018). 

 

Com base no quadro apresentado acima, fica claro que a cosmovisão de Quaderna 

trata-se da fusão das posições antagônicas de seus mestres Samuel e Clemente. Nesse sentido, 

Quaderna pertence tanto ao “Oncismo330”, fiel “à realidade e as onças do sertão”331, do 

“sociólogo-historiador” Clemente, adepto do revolucionário Luis Carlos Prestes do “partido 

Comunista do Brasil”, quanto ao “Tapirismo”332, com seu estilo heráldico, do “poeta-artista” 

                                                 
330 O termo “Oncismo” refere-se à palavra onça que aparece na obra sobre diversos aspectos. No geral, podemos 

dizer que a onça simboliza força e potência. No caso específico do “Oncismo” de Clemente, esse termo parece-

nos indicar a “ferocidade” da realidade, i.e., seu lado violento, cruel, duro, opressor, etc. Trataremos deste termo 

no terceiro capítulo. 
331 PDR, op. cit., p. 42. 
332 O termo “Tapirismo” refere-se à palavra “tapir” em tupi que seria, segundo Samuel, uma forma mais 

estilística de referir-se à palavra “anta”. A escolha feita por Samuel do animal anta para representar a sua 

cosmovisão se dá, provavelmente, pelo duplo sentido que abarca a palavra: ela refere-se tanto a um animal, na 

obra esse é um recurso indispensável para nomear uma cosmovisão – falaremos também sobre esse assunto no 

terceiro capítulo –, quanto a uma “espécie de marco de terra que se erguia diante de castelos ou povoações” 

(TAPIR. In: DICIONÁRIO Eletrônico HOUAISS, 2009). Ou seja, a anta, além de ser animal, também se refere a 

um termo antigo relativo a castelos e, portanto, a fidalguias. 
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Samuel, adepto de Plínio Salgado da “Ação Integralista Brasileira”333. Quaderna argumenta 

que é com base na fusão desses contrários que ele narra sobre a sua realidade sertaneja: 

É por isso que, contando a chegada do Donzel [do Rapaz-do-Cavalo-Branco], parti, 

oncisticamente, “da realidade raposa e afoscada do Sertão”, com seus animais feios 

e plebeus, como o Urubu, o Sapo e a Lagartixa, e com os retirantes famintos, sujos, 

maltrapilhos e desdentados. Mas, por um artifício tapirista de estilo, pelo menos 

nessa primeira cena de estrada, só lembrei o que, da realidade pobre e oncista do 

Sertão, pudesse se combinar com os esmaltes e brasões tapiristas da Heráldica.334  
 

O primeiro, o “Oncismo”, trata-se de um ideal de esquerda que tem como 

fundamento a defesa das matrizes negra, tapuia, etc. e seus movimentos revolucionários, 

como a República Popular dos Palmares, e que se expressa num estilo literário popular. O 

segundo, o “Tapirismo”, trata-se de um ideal de direita que tem como fundamento a defesa 

dos valores e tradições das matrizes ibéricas do Brasil e que se expressa num estilo literário 

poético, épico e cavalheiresco. Sobre o estilo literário de Samuel, Quaderna explica que nele 

Onça, é “jaguar”, anta, é “Tapir”, e qualquer cavalinho esquelético e crioulo do 

Brasil é logo explicado como “um descendente magro, ardente, nervoso e ágil das 

nobres raças andaluzas e árabes, cruzadas na Península Ibérica e para cá trazidas 

pelos Conquistadores fidalgos da Espanha e de Portugal, quando realizaram a 

Cruzada épica da Conquista”.335  
 

 É nesse encontro entre o “sebastianismo negro” de Clemente e o “sebastianismo 

ibérico” de Samuel, entre o “sociólogo” e o “artista”, que emerge a concepção que melhor 

define a visão de reconciliação e compromisso popular de Quaderna: o “monarquismo de 

esquerda”, expressão de uma nova espécie de [...] “‘Sebastianismo castanho’ que realizasse o 

sonho da ‘Pedra do Reino’ num futuro ainda mais ensolarado e acastelado!”336 Para 

compreendermos de que forma as perspectivas ideológicas de esquerda e de direita emergem 

no Romance da Pedra do Reino e como elas são apropriadas e subvertidas para compor a 

monarquia de esquerda de Quaderna, apresentaremos um outro quadro (Quadro 5) explicativo 

no qual relacionamos os elementos que são considerados por ele como sendo referências aos 

ideais de direta e de esquerda.   

Quadro 5 – Perspectivas Ideológicas.  
 

Direita Esquerda 

História, cujo patrono é Varnhagen, “de 

sangue godo, lambe-cu do Impostor Dom 

Pedro II, católico e Visconde” (PDR, 2012: 

459) 

Sociologia, cujo patrono é Manoel Bonfim, 

“católico-sertanejo”, “rebelde e socialista” 

(PDR, 2012: 459) 

“seriedade monolítica e o sonho” “riso satírico e a realidade” 

                                                 
333 PDR, op. cit., p. 254. 
334 Ibid., p. 50. 
335 Ibid., p. 50. 
336 PDR, op. cit., p. 238. 
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Poesia Prosa 

A lírica “pessoal e subjetiva, e portanto 

direitista e reacionária”  

A sátira, “social e moralizante, didática”, 

portanto, “progressista e da Esquerda” 

A Natureza, com “a luta pela vida, dura e 

cruel, com a selvageria, a desordem, a 

sobrevivência do mais 

forte e as marcas que ainda guardava do 

Caos e do negrume”, 

A Cidade, “organizada, baseada no 

progresso, no trabalho e na máquina” 

“Do ponto de vista social”, “o sexo 

masculino, mais forte, dominador e 

explorador do outro” 

“Do ponto de vista social”, “o sexo 

feminino, explorado, fraco, ressentido e 

revoltado”  

“Do ponto de vista do gosto”, “o sexo 

feminino com o amor pelos tecidos e pelas 

jóias” 

“Do ponto de vista do gosto”, “o sexo 

masculino, sóbrio e despojado” 

Cordão Azul Cordão Encarnado 
Fonte: PDR (2012, p. 255-256). 

 

Não obstante o caráter hiperbólico das disjunções apresentadas no quadro, elas 

constituem na cosmovisão de Quaderna uma aliança fecunda. No que se refere ao fato da 

“História” ser de “Direita” e a “Sociologia” ser de “Esquerda”, e a aparente positividade 

delegada à Sociologia, o sentido dessas premissas fica claro ao considerarmos o 

comprometimento ideológico de uma certa historiografia com as visões oficiais da nação. 

Assim sendo, a História seria uma forma de legitimação da ótica das elites dominantes e 

vencedoras, ou seja, daqueles que detêm o monopólio político e econômico, cujo propósito 

residiria em estabelecer uma verdade universal. Já o papel da Sociologia, voltado para a 

compreensão das ações sociais, delegaria, assim, ao “povo” o posto de agente histórico. Nessa 

assertiva, enquanto a História se constituiria numa perspectiva positivista, a Sociologia se 

constituiria numa perspectiva crítica. Parece-nos que esse argumento se refere mais aos 

desígnios, de um modo geral, de cada uma dessas disciplinas, do que ao papel ideológico que 

cada uma tem desempenhado no Brasil. 

No que se refere mais especificamente à História, a narrativa de Quaderna nos leva a 

problematizar o papel da historiografia e o seu comprometimento com uma verdade factual, 

objetiva e universal, ao invés de se voltar para a memória coletiva, para aquilo que faz sentido 

existencial e que detém, com isso, o poder de transformação dos agentes sociais. A diferença 

entre História e memória coletiva reside no fato de que enquanto a primeira está 

comprometida com as narrativas oficiais do Estado Nação, a memória coletiva337 vincula-se à 

ritualização da tradição e encontra-se condicionada ao mundo vivido, experienciado por seus 

agentes sociais338. 

                                                 
337 Retomaremos o assunto sobre o papel da memória coletiva no terceiro capítulo.  
338 Cf. ORTIZ, R. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. 2ª ed. São Paulo: Brasiliense S.A., 1985., p. 135. 
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No que tange, mais especificamente, a pretensa universalidade das instituições, a 

sátira direcionada à Academia Brasileira de Letras vincular-se-ia à crítica à pretensa 

hegemonia que as instituições do Brasil “Oficial” requerem ao se constituírem com base nas 

prerrogativas ditas universais – ou seja, prerrogativas voltadas para os projetos do mundo 

ocidental moderno, já mencionadas anteriormente. 

No tocante à fundação da Academia dos Emparedados, Quaderna informa que tanto 

ele quanto Samuel e Clemente nutriam um anseio em ocupar o posto oficial de Gênio. De 

acordo com eles, esse posto ainda estaria vago e seria ocupado por aquele que realizasse uma 

grande obra. Sendo os “três possessos da Literatura”, cada um vinha [...] “planejando, há 

anos, uma obra-de-gênio, decisiva para o destino do Brasil”. Como ilustrado no Quadro 3, a 

obra de Samuel [...] “é uma coleção de poemas cifrados, escritos em estilo hermético-político-

literário, um livro denominado O Rei e a Coroa de Esmeraldas”. Já a obra de Clemente é o 

“Tratado Negro-Comunista da Filosofia Vermelha do Penetral”. E a de Quaderna é o próprio 

Romance da Pedra do Reino, uma [...] “Epopeia, um Romance régio, ‘completo, modelar e de 

primeira classe’!”339, afirma o narrador.  

De acordo com Quaderna, para escrever a “obra de Gênio”, a pessoa deveria [...] “ter 

‘estro e a simbiose psíquica de sociólogo e artista’, o que lhe permitiria ‘capacidade de 

generalização340’ [qualidade do sociólogo] e o faria ‘presa de fulgurações hipnóticas341 

[qualidade do artista]’”, qualidades que ele acredita ter pois, como não é radical como os seus 

mestres e rivais, ele consegue  absorver o melhor de cada um. Em suas palavras: [...] “para ser 

sociólogo, eu tinha a influência de Clemente, e para artista, a de Samuel342”343.  

Numa alegoria à lógica freyriana referente ao “antagonismo em equilíbrio” e que 

estabelece no Romance da Pedra do Reino um elo com a estética barroca, Quaderna aplica 

essa lógica em todas as instâncias do ser: político-ideológica, de gosto, inclinação literária, 

etc. Para efeito elucidativo, ele descreve de que modo eram realizadas as sessões da 

“Academia dos Emparedados”: 

As nossas sessões acadêmicas eram de três tipos, as “sessões de gabinete”, as 

“sessões a pé” e as “sessões a cavalo”. As de gabinete, tinham sido sugeridas por 

Samuel e destinavam-se a discutir “Literatura fidalga, fechada, pura, individual, 

                                                 
339 PDR, op. cit., p. 342. 
340 Trata-se de um recurso da sociologia que envolve a capacidade de abstração. Ou seja, através de um caso 

social específico (uma parte), tenta-se compreendê-lo e interpretá-lo como um fenômeno social (um todo)  
341 Como a hipnose se trata de um estado em que a pessoa hipnotizada não fica consciente de suas ações, 

podemos aproximar esse estado ao processo criativo, à poesia que se desprende do compromisso com a realidade 

empiricista. 
342 Tal simbiose nos remete ao “elo entre as ciências do homem e a imaginação poética” proposto por Gilberto 

Freyre e discutido no primeiro capítulo desta dissertação. 
343 PDR, op. cit., p. 237. 
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poética e sonhosa”. As sessões a pé, tinham sido propostas por Clemente: nelas, 

“com os pés no chão”, nós nos desembaraçávamos “do mofo da Literatura burguesa 

decadente, ligando-nos à realidade, à análise e à crítica dos males sociais”, tudo isso 

“a pé, como o Povo faminto das estradas sertanejas”. As sessões a cavalo tinham 

sido sugeridas por mim: sempre impressionado com os amores, as cavalarias, os 

cangaços e as quengadas dos “folhetos”, queria eu que nós discutíssemos essas 

Literaturas, a cavalo e heroicamente, vagando, como o Valente Vilela, pelos campos 

do Sertão. Os dois concordaram, exigindo, porém, que as sessões a cavalo se 

subdividissem em três categorias, as “viagens filosóficas”, as “demandas mítico-

poéticas” e as “demandas novelosas”. As primeiras, programadas por Clemente, 

dedicavam-se às indagações etnológicas, sociológicas, históricas e filosóficas. As 

“demandas mítico-poéticas”, criadas por Samuel, tinham “um caráter meio ritual de 

sagração poética e consunção mística”, na linha da Demanda do Santo Graal, do 

Bosco Deleitoso, do Castelo Perigoso e de outros livros ibéricos, “povoados de 

sentidos cifrados e míticos”, o que me tocou danadamente, por causa do meu velho 

projeto de restaurar o Castelo Perigoso dos Quadernas. Finalmente, as ‘demandas 

novelosas’, sugeridas por mim, eram o caminho através do qual eu pretendia 

conciliar as “viagens filosóficas” de Clemente, com as “demandas poéticas” de 

Samuel, dando, como resultado, “romances” interessantes, com heroísmos, 

safadezas, batalhas, castelos amorosos e perigosos, amores legendários, gargalhadas, 

putarias e outras coisas divertidas e boas de ler.344  

 

E, assim, numa fusão dos contrários, Quaderna pretende restaurar o “Castelo 

Perigoso” de sua família usando, para isso, a “sátira esquerdista” e a “poesia direitista”, 

subvertendo-as na linguagem de cordel.  

Retomando o diálogo entre Quaderna e o Juiz-Corregedor no inquérito, é nesse estilo 

épico, cavalheiresco e popular que Quaderna narra ao Juiz-Corregedor a história mítica de sua 

comunidade, que vai, pouco a pouco, adquirindo forma escrita com o inquérito. É notório o 

fato de que há uma mudança gradativa no posicionamento do Juiz-Corregedor com relação ao 

acusado. No início do diálogo entre eles, o Juiz-Corregedor aparece como um homem 

racional, pragmático, inteligente e incrédulo. No entanto, Quaderna empenha-se em desvelar 

as fraquezas intelectivas do inquiridor quando, conforme ilustramos numa citação acima, ele 

afirma ser um “Rapsodo e diascevasta do Brasil”345 e o Juiz demonstra não saber do que se 

trata. Para além dos termos considerados de caráter mais amplo – rapsodo, i.e., aquele que 

recita poesias, e diascevasta, i.e., aquele que revisa e crítica textos, termos referentes ao 

mundo grego antigo –, Quaderna, ciente de que um representante do Brasil “Oficial” 

desconheceria as potencialidades específicas do seu Brasil “Real” sertanejo, aproveita a 

ocasião para indagá-lo sobre o que certamente o Corregedor ignoraria, a saber, a riqueza dos 

folhetos de cordel: 

O senhor [Corregedor] conhece o “romance” chamado História de Roberto do 

Diabo? 

- Romance? 

- Sim, o “folheto” do genial poeta e Cantador paraibano João Martins de Athayde? 

                                                 
344 Ibid., p. 185, grifo nosso. 
345 PDR, op. cit., 336-339. 
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- Não tenho essa honra não! 

- Pois, não lhe faltando com o respeito, é uma falha imperdoável na formação 

político-literária do Senhor!346 

 

Ao questionar a “formação político-literária” do Juiz, Quaderna, claramente, expõe 

as fraquezas intelectivas do inquiridor ao mesmo tempo em que afirma a sua capacidade 

intelectiva. A intenção de Quaderna em apresentar, num estilo poético, o seu universo 

sertanejo, até então desconhecido pelo Brasil “Oficial”, funciona também como uma 

estratégia para aguçar a curiosidade do Juiz. Assim, tal como na narrativa árabe das Mil e 

Uma Noites347, em que Cheherazade, no ato mesmo de narrar as suas histórias para o sultão 

Chariar, encanta-o e, assim, consegue sobreviver, Quaderna ao longo da narrativa vai, 

gradualmente, envolvendo o inquiridor com as suas histórias enigmáticas. 

Com efeito, o Juiz-Corregedor, que inicialmente ridicularizava Quaderna, acreditando 

que toda aquela história não passava de uma invenção deste último, ao ouvir a narrativa sobre 

a fidalguia sertaneja, passa a indagar, ingenuamente, o narrador se ele também não seria um 

fidalgo348. Quaderna afirma que sim e que, para isso, só lhe faltava [...] “um cavalo e uma 

bandeira”349. Assim, o Juiz, a quem Quaderna atribuía uma condição de burguês, passa, 

gradualmente, a (re)conhecer a realeza sertaneja. Com isso, Quaderna logra convencer e 

persuadir o Juiz, o que reflete, simbólica e literariamente, a rendição do Brasil “Oficial” ao 

Brasil “Real” sertanejo. Outro exemplo dessa rendição simbólica é evidenciado quando o 

Juiz-Corregedor, no decorrer da narrativa, passa a usar o tratamento “Dom” para se referir à 

realeza sertaneja a quem outrora chamava de “ralé” e até se desculpa por não usar o 

tratamento adequado ao se dirigir ao depoente:  

[Fala do Juiz-Corregedor] De qualquer modo, porém, sendo o senhor [Quaderna], 

pelo lado materno, um Garcia-Barretto, mesmo bastardo, é Príncipe, motivo pelo 

qual creio que tem direito, também, ao tratamento de Dom! 

 — Bem, de certo modo, é verdade! — confessei, lisonjeado. 

 — E se eu não tinha dito isso, ainda, ao senhor, foi por pura modéstia! [diz 

Quaderna] 

— Desculpe então a nossa falha, até agora, e queira continuar, Dom Pedro Dinis 

Quaderna! 

 — Obrigado! — disse eu, fingindo não ter notado a inflexão especial que ele usara. 

— Está bem! — disse eu, resignado, e, ao mesmo tempo, fatidicamente 

impressionado com aquelas palavras agoureiras que o Corregedor ia alinhavando 

com ironia, imitando, aqui e ali, meu tom de voz e posando assim de arguto e 

espirituoso para Margarida.350  
 

                                                 
346 Ibid., p. 349. 
347 Cf. As Mil e Uma Noites, GALLAND, A. [versão]. Tradução Alberto Diniz; apresentação de Malba Tahan. 

15ª ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001.  
348 Cf. PDR, op. cit., p. 353.  
349 PDR, op. cit., p. 353. 
350 Ibid., p. 395. 
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Por fim, seduzido pelo discurso de Quaderna, o Juiz passa a se interessar pela 

história mítica da comunidade sertaneja enquanto condição para que ele possa compreender o 

mistério dos supostos crimes atribuídos a Quaderna. Num momento avançado do diálogo, o 

Juiz manifesta com estas palavras esse interesse: 

— O que, Dom Pedro Dinis Quaderna? — admirou-se o Corregedor, com ar falso e 

num tom de propósito exagerado. — É possível? O senhor quer me deixar, assim, de 

vez? Nós não concordamos absolutamente com isso, não é, Dona Margarida? Logo 

agora, que tudo está ficando realmente interessante, é que o senhor quer nos deixar? 

Coloque o caso em si, Dom Pedro Dinis Quaderna! Suponha que você fosse o Juiz e 

eu o depoente e acusado. O senhor chega aqui na Cadeia e vê-se diante da história de 

um homem que foi degolado perto de mim. Eu sou um dos herdeiros desse homem e 

servi de Conselheiro a ele durante a maior parte da sua vida. No mesmo dia da morte 

dele, seu filho mais moço desaparece, e depois é encontrado morto. Desde então, eu 

passo a profetizar, todo ano, a ressurreição e a volta desse Rapaz, meu primo e 

sobrinho. Nas vésperas da Revolução comunista de 1935, aparece, aqui na Vila, uma 

coluna de Ciganos, chefiada por dois homens estranhos, que vêm trazendo de volta 

um rapaz que eles encontraram na estrada, meio esquecido das coisas, e que, 

segundo dizem, é o filho mais moço daquele homem, filho agora ressuscitado, como 

eu tinha predito. Alguém tenta matar o Rapaz. O tiro falha, e o capanga é 

assassinado, com outro tiro, partido do lugar em que eu me encontro no momento. 

Aí, eu volto para a cidade. A luta entre o Rapaz e o irmão mais velho começa, e eu 

tomo o partido do ressuscitado: no meio de um tiroteio violento, saio com os Chefes 

da coluna para o acampamento de suas tropas, momento que, segundo minhas 

próprias palavras, “encerra a fase do Crime e inicia o da Vingança”. Me diga uma 

coisa: o que é que o senhor faria num caso como esse? Fale francamente, Dom 

Pedro Dinis Quaderna! Você encerraria o caso, permitindo que eu abandonasse, aí, o 

depoimento, ou quereria ouvir o resto?351  
 

Quaderna, intimidado, diz preferir deixar o depoimento como está [...] “porque talvez 

fosse melhor para todos”, diz ele. O Juiz, no entanto, curioso com o desfecho da história 

enigmática, insiste para que o depoente retorne no outro dia e tenta convencê-lo com o 

seguinte argumento: “Veja que, assim, sem as certidões e por causa do cotoco, você nunca 

conseguirá escrever sua Epopeia!”, insiste o Juiz. Parece-nos que, nesse instante do diálogo, o 

único crime que o Juiz imputa a Quaderna é o de deixar a sua história incompleta. Quaderna 

rebate a insistência do Juiz afirmando ser esse um estilo dos epopeietas: “O Sertanejo [de José 

de Alencar] termina sem acabar”352. O Juiz, então, rebate dizendo:  

[...] mas aí é que entraria, mesmo, o senhor, com suas obrigações de Epopeieta, Gênio da 

Raça Brasileira e Gênio Máximo da Humanidade! Se o senhor não for adiante de José de 

Alencar e de Homero, que foram geniais mas incompletos, não poderá ultrapassá-los! Que é 

isso? Está afracando? Quer perder a briga para esses dois?353  
 

O depoente insiste em encerrar o depoimento, mas o Juiz afirma que esse é o destino 

dos epopeietas. Nas palavras do Juiz, “A História está cheia da narração das desgraças deles 

[dos epopeietas]! São, todos, uns infortunados! Principalmente os que carregam a História de 

                                                 
351 PDR, op. cit., p. 732-734. 
352 Ibid., p. 734. 
353 Ibid., p. 736. 
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suas pátrias no sangue e nos ombros, como uma cruz.”354 Com essa frase, o representante do 

Brasil “Oficial” admite reconhecer, graças ao depoimento do “Rei Dom Pedro Dinis Ferreira-

Quaderna”, a história da “pátria”, ou melhor, da sua comunidade sertaneja. Percebemos, 

assim, que o crime se constitui como sendo a própria história fundacional desta comunidade.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
354 Ibid., p. 736. 
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3 TOCATA: A NARRATIVA MÍTICA DO BRASIL “REAL” (SERTÃO)  

 

Neste capítulo, pretendemos refletir sobre a dimensão da narrativa de Quaderna que 

apresenta a dinâmica e o sentido do mundo sertanejo que subjaz a obra. Em outras palavras, o 

objetivo deste capítulo consiste em enfatizar que, subjacente à crítica ao Brasil “Oficial”, 

existe um discurso de afirmação de uma comunidade sertaneja. Num primeiro momento, 

nosso foco residirá em compreender de que forma a narrativa de Quaderna se constitui como 

mito fundador de sua comunidade. Num segundo momento, pretendemos refletir sobre as 

singularidades da cosmovisão dessa comunidade. Por fim, pretendemos apresentar de que 

forma o sagrado, ao invés de um tópos distinto, institui-se, na obra, como “segredo”, 

“mistério” e nível profundo do profano, compondo uma dinâmica singular marcada, num 

sentido, por uma divinização e encantamento do mundo.  

 

3.1 A narrativa de Quaderna como mito fundador: os cinco impérios e a genealogia da 

comunidade do sertão do Cariri  

 

Nos capítulos anteriores, nosso recorte direcionou-se à tentativa de compreender a 

obra Romance da Pedra do Reino, partindo dos seguintes eixos temáticos: (i) os aspectos 

formais da obra, tendo como ponto de partida a sua inserção num movimento artístico 

(Movimento Armorial), e (ii) a dimensão da narrativa que apresenta uma crítica ao Estado 

Nação e as suas instituições (Brasil “Oficial”). Neste último capítulo, nosso olhar direciona-

se, enfim, para a dimensão que apresenta a dinâmica e sentido do sertão-mundo que subjaz a 

obra. Nosso intuito consiste, agora, em deixar [...] “o aspecto real e político de todos aqueles 

acontecimentos [referentes às acusações feitas pelo Brasil “Oficial”] [...] de lado” e direcionar 

nosso olhar para [...] “[o] aspecto poético-literário, muito mais real e embandeirado do que o 

outro”355, conforme argumenta o próprio narrador-protagonista da obra.  

Partimos do princípio de que o “aspecto poético-literário” a que o narrador-

protagonista se refere não se trata do aspecto ficcional, literário do texto, no sentido estrito. 

Trata-se, ao invés, da poesia no sentido originário da palavra. Oriunda do termo grego poiesis 

(criação), poesia significa a essência de todo agir humano. Ou seja, [...] “mais do que a 

rítmica prosódica ou a rítmica ideológica, o que define essencialmente a poesia é a rítmica do 

                                                 
355 PDR, op. cit., p. 739, grifo nosso. 
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aparecer de um mundo de coisas harmoniosas e interdependentes”356. Portanto, compreender 

um fenômeno através do seu “aspecto poético-literário” implica compreendê-lo não como 

uma coisa em si mesma, como um fenômeno imediato, empírico, mas como um fenômeno 

que está acontecendo historicamente – mediante a relação entre o “sujeito” (leitor) e o 

“objeto” (texto). Nesse sentido, enquanto o “aspecto real e político” – empiricista, estatístico, 

factual e que não produz em si mesmo o sentido das coisas – informa uma dimensão já 

constituída da realidade, o “aspecto poético-literário” informa a dimensão discursiva dessa 

mesma realidade.   

Para melhor compreendermos esse processo de criação, recorreremos à noção de 

mímesis (imitação) proposta por Paul Ricoeur que decorre de uma rejeição da ideia platônica 

do texto como imitação da realidade e da adoção dos princípios aristotélicos de uma 

representação simbólica que aponta para níveis profundos, reais ou potenciais, da própria 

realidade. À luz dessa perspectiva, a narrativa de Suassuna convida o leitor, através da saga de 

Quaderna, a um mergulho nos três níveis de mímesis propostos por Ricoeur357, que 

correspondem a outros tantos níveis de resgate hermenêutico de sentido. No primeiro nível, a 

“pré-figuração” – ou mundo da práxis –, o texto desponta como narrativa memorial de um 

mito cosmogênico – o mito de origem do “Reino da Pedra do Reino” – que institui uma 

verdade constitutiva enquanto pré-compreensão da realidade. O segundo nível, a “figuração” 

– momento em que se redescreve a realidade no mythos (trama) –, corresponde ao caráter 

dinâmico da hermenêutica enquanto ficcionalidade e [...] “laboratório de formas no qual 

ensaiamos configurações possíveis da ação, experimentando sua consistência e 

plausibilidade”358. Essa dinâmica, que Ricoeur denomina de “imaginação produtora”, é o 

cerne da narrativa e é representada pelo exercício imaginativo de Quaderna que visa o 

restabelecimento do “Reino da Pedra do Reino”, em meio a destruições e recriações 

sucessivas. Finalmente, o terceiro nível, a “refiguração” – catharsis –, [...] “marca a 

intersecção entre o mundo do texto e o mundo do ouvinte ou do leitor, lugar onde a 

ficcionalidade se encontra com o mundo reconfigurado da realidade profunda”359. Trata-se do 

fechamento do “saudável círculo hermenêutico”360, da apreensão “final” do sentido do “Reino 

                                                 
356 LOUNDO, D. João Guimarães Rosa e os Upaniṣads: “Cara de Bronze” e o “Quem das coisas” da Palavra 

Poética. In: Revista Brasileira, Fase VIII, ano V, n. 88, p. 89-108, jul./ago./set. 2016, p. 107. 
357 RICOEUR, P. Tempo e Narrativa. Tomo I. Campinas, SP: Papirus, 1994, p. 85-125. 
358 BARBOSA, M. O Filósofo do Sentido e a Comunicação. Revista Conexão, Comunicação e Cultura, UCS, 

Caxias do Sul, v. 5, n. 9, p. 139-149, jan./jun. 2006, p. 143. 
359 RICOEUR, 1994, op. cit., p. 110. 
360 Ibid., p. 15-16. 
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da Pedra do Reino” enquanto sabedoria ou “sociologia profunda” sobre a comunidade 

sertaneja do protagonista Quaderna.  

O processo mimético descrito acima não se trata apenas da confecção de um texto 

literário e seu vínculo estreito com a realidade, trata-se da própria condição de possibilidade 

dessa mesma realidade enquanto existencialidade humana: (i) a “pré-configuração” consiste 

na nossa visão de mundo, (ii) a “configuração” consiste na linguagem, enquanto possibilidade 

de apreensão desse mundo, e (iii) a “refiguração” consiste na nossa condição de ser-no-

mundo. No que se refere à relação entre poiesis e mímesis para Ricoeur, 

Poiesis é a combinação essencial de mímesis e mythos que provoca transformação, 

desvio e transgressão da realidade pois ‘diz de outro modo’ [...]. A poesia é para 

Ricoeur um poder de “detecção ontológica”. Nenhum discurso pode suprimir nossa 

pertença ao mundo, nem mesmo a ficção, que sequer tem essa pretensão, senão a de 

encontrar um sentido mais claro da existência que possa recriar o mundo.361  
 

Sendo assim, a poesia, enquanto poiesis, [...] “constitui (re-)apresentação da 

totalidade do mundo em seu nível profundo – o mundo tal como ele é enquanto reunião 

ontológica sempre presente de todas as coisas”362. Tal (re-)apresentação se constitui como o 

caminho de apreensão cognitiva da realidade que se dá mediante a fusão entre o mundo do 

leitor e o mundo do texto, i.e., compreender implica sempre o contexto de tradição do 

intérprete (leitor) aplicado ao contexto de tradição da alteridade (texto). Dessa forma, 

considerando que o “aspecto poético-literário” implica a relação entre o “sujeito” e o “objeto” 

e se dá na articulação discursiva da realidade aberta desse campo intencional, [...] “não é a 

intencionalidade subjetiva [...] [de Suassuna], sua biografia ou confessionalidade [i.e., a 

individualidade do autor expressa num determinismo histórico], mas [sim] a realidade trans-

subjetiva, universal, que constitui o sentido destinal e ontológico [...] [do texto]”363. Em 

síntese, a apreensão poética do texto permite-nos apreender o mundo [...] “onde homens [e 

mulheres], deuses e natureza comungam da mesma plataforma do Universal”364, i.e., a 

dimensão poética revela a união de todas as coisas – “sujeito” e “objeto” – que circundam o 

mundo-do-texto do Romance da Pedra do Reino.  

O direcionamento para o “aspecto poético-literário” não se dá, portanto, em função 

da dimensão extrínseca ao sertão, ou seja, o sertão enquanto espaço da negação da 

                                                 
361 BOAS, A. V. Identidade e Alteridade: o legado de Paul Ricoeur. Teoliterária – Revista Brasileira de 

Literaturas e Teologias, São Paulo, v. 2, n. 3, p. 5-16, 2012, p. 12-13. 
362 LOUNDO, op. cit., p. 93. 
363 LOUNDO, D. Introdução. Cadernos de Literatura em Tradução, n. 19, São Paulo, p. 19-33, 2018, p. 23. 
364 Ibid., p. 25. 
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modernidade, ou o sertão enquanto síntese dialética do moderno e não moderno365. 

Pretendemos, ao invés, compreender o sertão enquanto linguagem, por ser esta quem 

descortina o mundo, quem articula a realidade, tornando-a inteligível. Nessa apreensão, 

assumimos que o sertão-mundo do Romance da Pedra do Reino emerge em camadas de 

sentido que só nos é desvelado através da mediação da narrativa do personagem-linguagem 

Pedro Dinis Ferreira-Quaderna, ou Dom Pedro IV, [...] “cognominado ‘O Decifrador’, Rei do 

Quinto Império e do Quinto Naipe, Profeta da Igreja Católico-Sertaneja e pretendente ao 

trono do Império do Brasil”366. 

Cientes de que toda interpretação implica recortes os quais informam apenas uma 

dimensão (camada) do objeto, nosso esforço reside, aqui, em descortinar a dimensão 

cosmogônica, a qual é desvelada por meio “[d]o aspecto poético-literário” da obra. Nosso 

recorte incide, nesse sentido, em dois eixos principais, a saber: (i) [...] “uma visão do 

conhecimento, incluindo o Divino”, e (ii) uma “antropologia” de uma comunidade sertaneja 

local.367 Para isso, apropriar-nos-emos do estilo “epopeico e profético”368 do texto. É nesse 

estilo que o narrador-protagonista encarna a missão de transmitir a história de fundação mítica 

de sua comunidade.  

A respeito do estilo “epopeico”, ele se evidencia na obra através do conteúdo da 

narrativa que conta sobre [...] “uma história épica, com Cavaleiros armados e montados a 

cavalo, com degolações e combates sangrentos, cercos ilustres, quedas de tronos, coroas e 

outras monarquias”369. No que concerne ao estilo “profético”, este consiste no papel 

desempenhado por Quaderna de ser o profeta de sua comunidade, ou seja, aquele que guarda 

o destino, enquanto direção e sentido. Esse destino, ao invés de um mero determinismo 

histórico-social, é entendido como um processo elaborado narrativamente: trata-se da 

narrativa memorial sobre a recorrência cíclica dos eventos de ascensão e declínio dos reinos 

da família de Quaderna e que informa, nesse particular, a dinâmica de sentido de sua 

comunidade sertaneja. A recorrência cíclica desses eventos é explicitada na obra com os 

seguintes termos: [...] “porque no Reino é sempre assim que as coisas se passam: é um Rei 

castanho, no seu alazão, servindo de Profeta e sustança para o Prinspe-do-Cavalo-Branco!”370 

                                                 
365 A apropriação discursiva de Quaderna poderia sugerir tal síntese. Não obstante, nossos esforços consistem em 

mostrar que ela opera num outro sentido. 
366 PDR, op. cit., p. 33. 
367 MONTEIRO, Â. Roteiro e chaves d’a Pedra do Reino, s/d. 
368 PDR, op. cit., p. 147. 
369 Ibid., p. 63. 
370 Ibid., p. 698, grifo nosso. 
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Com base nos argumentos supracitados e tendo como referência as diferenças entre 

história nacional e história local, apresentadas no capítulo anterior, podemos compreender a 

narrativa de Quaderna (história local) como o veículo que organiza e produz sentido ao seu 

sistema comunitário. Além de se constituir como uma história local, esta narrativa se consagra 

como mito fundador da comunidade de Quaderna. Para compreendermos o caráter mítico da 

narrativa, recorreremos a um exemplo ilustrado por Benedito Nunes: 

[...] o mito seria um conto ao qual não se pode atribuir um autor determinado ou que 

teria inúmeros autores sem identidade pessoal; mesmo quando registrado num 

determinado momento, ele vem de muito longe, não procede de alguém e parece 

provir, conforme já se admitiu, de um difuso colegiado ou da própria coletividade. 

Quando Homero, em seus dois poemas, Ilíada e Odisseia, se refere aos deuses 

helênicos, que chamamos de mitológicos, ele estaria sendo porta-voz dessa 

comunidade. Contava umas tantas histórias que lhe tinham sido oralmente 

transmitidas [...]. Daí ser o mito considerado ao mesmo tempo a história das origens 

e a história original ou a mãe dos contos, situada extraliterariamente e de maneira 

tardia como texto escrito numa tradição religiosa determinada (Bíblia, Corão, 

Veda).371  
 

Dessa forma, as evidências que afirmam o caráter mítico da narrativa de Quaderna 

são as seguintes: (i) o caráter impessoal da obra que se expressa, por exemplo, quando 

Quaderna afirma não ter capacidade de escrever, pois não sabia inventar nada, só sabia contar 

o que ele via acontecer372; (ii) o conteúdo da narrativa, baseado nas histórias orais e nos 

folhetos de cordel, que conta a história das origens da família de uma realeza sertaneja; (iii) o 

fato da obra situar-se “extraliterariamente e de maneira tardia como texto escrito”, o que só 

ocorreu quando Quaderna prestou o seu depoimento no Tribunal; e (iv) a condição de Gênio 

de Quaderna, enquanto aquele que carrega e transmite a história sendo, portanto, o porta-voz 

de sua comunidade. 

Diante dos argumentos supracitados, podemos dizer que o Romance d’A Pedra do 

Reino cumpre o que Paul Ricoeur chama de “dupla funcionalidade narrativa” que caracteriza 

o verdadeiro sentido do mito: (i) trata-se, de um lado, de [...] “uma narrativa fundacional 

mediante a qual uma comunidade se relaciona consigo mesma e com as outras 

(comunidades)”373; (ii) trata-se, de outro, de uma narrativa que projeta uma antecipação de 

futuros possíveis – profetizados por Quaderna – dessa mesma comunidade. Como afirma 

Kearney: 

Sem o sentido retroativo do mito, a cultura é destituída de sua memória. E sem o 

olhar para o futuro, ela é destituída dos seus sonhos. Em seu sentido profundo, 

                                                 
371 NUNES, op. cit., p. 292, grifo do autor. 
372 Cf. PDR, 2012, p. 189. 
373 KEARNEY, R. Between Tradition and Utopia: The Hermeneutical Problem of Myth.  In: WOOD, D. (org.). 

On Paul Ricoeur: Narrative and Interpretation. London: Routledge, 2002, p. 64, tradução nossa. 
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portanto, o mito funciona como uma interação entre os chamamentos da tradição e 

os chamamentos da Utopia.374   

 

Feitas essas considerações, adentraremos, agora, o conteúdo da narrativa mítica de 

Quaderna, que tem como eixo central uma apresentação do processo de ascensão e declínio de 

uma sequência de impérios sertanejos que culminam no Quinto Império. Esses impérios 

possuem como contrapartida histórica e empírica uma série de movimentos de reivindicação 

sociais ocorridos no nordeste brasileiro. Com base nesses movimentos, os quais vinham sendo 

registrados pela historiografia sob a ótica dos que acreditavam serem os “vencedores” 

(intelligentsia)375, Quaderna subverte essa mesma narrativa e se apropria dela para a 

linguagem do sertão (cordel e memórias locais), apresentando, assim, uma história alternativa, 

com vivências diferentes. Com efeito, Quaderna é categórico ao afirmar que, na versão da 

historiografia, muitos acontecimentos ligados a esses movimentos sociais foram omitidos ou 

modificados, sobretudo o caráter nobre, enquanto autenticidade e viabilidade, dos seus líderes. 

A narrativa sobre a ascensão e declínio dos cinco impérios se constitui como uma 

apropriação crítica da reinterpretação feita pelo Padre Antônio Vieira da narrativa bíblica da 

profecia de Daniel, referente ao sonho enigmático do rei da Babilônia, Nabucodonosor (604-

562 a.C.). Nesse sonho, o rei via uma estátua gigante diante dele cuja cabeça era de ouro, o 

peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre e as pernas de ferro e barro, então, 

uma pedra corta os pés e quebra a estátua que se transforma num grande monte que encheu 

toda a terra376. A interpretação do sonho feita pelo profeta Daniel dizia que cada parte do 

corpo, simbolizada por esses quatro metais, representaria quatro reinos que se sucederiam e 

que a pedra que quebraria a estátua representaria o quinto e último império, que seria o reino 

de Deus na terra e que jamais seria arruinado377. De acordo com a reinterpretação do Padre 

Antônio Vieira, em sua obra A História do Futuro378, a profecia do quinto império se 

realizaria em Portugal, numa expressão da missão do império português em evangelizar todos 

os povos não cristãos do mundo.  

Conforme argumentamos, na narrativa de Quaderna a profecia do “Quinto Império” 

adquire uma conotação localista, se constituindo como mito fundacional de sua comunidade 

sertaneja e, assim, promovendo uma subversão semântica. Com base no Quadro 2, 

                                                 
374 Ibid., p. 64, tradução nossa. 
375 Cabe ressaltar que, desde a década de 1980, vem sendo feita uma revisitação crítica dessa historiografia a qual 

visa atribuir ao “povo” o papel de agente de sua própria história.   
376 Cf. BÍBLIA. Livro de Daniel 2: 31-35. 
377 Ibid, Livro de Daniel 2: 44. 
378 VIEIRA, A. Livro Antiprimeiro da História do Futuro. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1983. Esta obra foi 

originalmente publicada em 1718. 
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apresentado no primeiro capítulo, faremos um esforço para delinear as dimensões geográficas 

e o contexto genealógico dos cinco impérios sertanejos. No que se refere, mais 

especificamente, aos aspectos geográficos da Pedra do Reino no qual Quaderna é o rei 

exilado, ele assim os descreve: 

A Pedra do Reino situa-se numa serra áspera e pedregosa do Sertão do Pajeú, 

fronteira da Paraíba com Pernambuco [...]. Dela descem águas que, através dos rios 

Pajeú, Piancó e Piranhas, são ligadas a três dos sete Rios sagrados379 e três dos sete 

Reinos do meu Império [...]. É coberta de espinheiros entrançados de unhas-de-gato, 

malícia, favela, alastrados, urtigas, mororós e marmeleiros. Catolezeiros e cactos 

espinhosos completam a vegetação, e conta-se que o sangue que embebeu a terra e 

as pedras, durante o reinado dos Quadernas, foi tanto que, na Sexta-Feira da Paixão 

de cada ano, os catolezeiros começam a gemer, as pedras a refulgir no castanho e 

nas incrustações de prata ou malacacheta, e as coroas-de-frade começam a minar 

sangue, vermelho e vivo como se tivesse sido há pouco derramado. Não é isso, 

porém, o elemento mais importante, ali, como fundamento de glória e sangue da 

minha realeza: são as duas enormes Pedras castanhas [...], meio cilíndricas, meio 

retangulares, altas, compridas, estreitas, paralelas e mais ou menos iguais, que, 

saindo da terra para o céu esbraseado, numa altura de mais de vinte metros, formam 

as torres do meu Castelo, da Catedral encantada que os Reis meus antepassados 

revelaram como pedras-angulares do nosso Império do Brasil.380  
 

Cabe mencionarmos que toda a história mítica da realeza dos Quadernas gira em 

torno [...] “[d]a fundação de um Reino junto a uma Pedra, dentro do qual, prisioneiro e 

encantado, está El-Rei Dom Sebastião, O Desejado”381, numa referência aos movimentos 

sebastianistas no Brasil e em Portugal os quais pregavam que Dom Sebastião382 – rei de 

Portugal que desapareceu na batalha de Alcácer-Quibir, na África – voltaria trazendo riqueza, 

paz e felicidade ao seu povo, caso houvesse derramamento de sangue entre pedras. Sobre a 

importância fundante da pedra, esta nos remonta não só ao retorno de Dom Sebastião e à 

profecia do Quinto Império383 – em que uma pedra quebra a estátua formando um monte, i.e, 

uma pedra gigante –, em particular, mas, sobretudo, ao caráter simbólico da pedra como 

expressão sagrada e/ou de fundação mítica em geral – por exemplo, na narrativa cristã, a 

edificação da igreja se dá sobre uma pedra e na narrativa islâmica, a al-Hajar al-Asawad, a 

Pedra Negra, localizada no templo sagrado (Caaba) em Meca, trata-se de uma pedra sagrada 

                                                 
379 São eles: o São Francisco-Moxotó, o Vaza-Barris, o Ipanema, o Pajeú, o Taperoá-Paraíba, o Piancó-Piranhas 

e o Jaguaribe (PDR, op. cit., p. 115). 
380 PDR, op. cit., p. 65, grifo nosso. 
381 Ibid., p. 69. 
382 Conforme apresenta Lúcia Gaspar (2009), D. Sebastião foi um “Rei de Portugal que desapareceu na batalha 

de Alcácer-Quibir, na África, no dia 4 de agosto de 1578, enquanto comandava tropas portuguesas”. Esse 

episódio marcou no imaginário popular o surgimento do chamado sebastianismo, crença que profetizava o 

retorno do Rei restaurando a paz, justiça e felicidade. 
383 Há em Portugal e no Brasil a crença de que o retorno de D. Sebastião seria a realização do quinto império (Cf. 

PINHO, A. Quinto Império, messianismos: Padre Antônio Vieira e a cultura popular tradicional luso-afro-

brasileira. Convergência Lusíada, n. 30, p. 121-131, jun./dez. de 2013). 
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que simboliza os pecados dos mulçumanos384. Nas palavras de Mircea Eliade, “as pedras, 

como hierofanias”, podem simbolizar: 

[...] o poder, a firmeza, a permanência. A hierofania da pedra é uma ontofania por 

excelência: antes de tudo, a pedra é, mantém se sempre a mesma, não muda – e 

impressiona o homem pelo que tem de irredutível e absoluto, desvendando-lhe, por 

analogia, a irredutibilidade e o absoluto do Ser. Captado graças a uma experiência 

religiosa, o modo específico de existência da pedra revela ao homem o que é uma 

existência absoluta, para além do Tempo, invulnerável ao devir.385  

 

Assim, Quaderna afirma que há [...] “alguma coisa de sagrado, escondida e 

aprisionada nas grades de granito de tudo quanto é pedra sertaneja por aí afora”386. 

Retomando a citação anterior a esta, embora aquelas “duas enormes Pedras castanhas” se 

constituam como “fundamento de glória e sangue da realeza” dos Quadernas, a história régia 

dessa família começa [...] “antes, noutra Pedra sagrada, a ‘Serra do Rodeador’, onde, em 

1819, aparecem três Infantes sertanejos”387: Dom Silvestre José dos Santos, o primeiro varão 

a subir ao trono; Dom Silvestre I, O Rei do Rodeador e trisavô de Quaderna; e Dom José 

Maria Ferreira-Quaderna, [...] “primo-legítimo e cunhado dos outros dois, por ter se casado 

com a irmã deles a Infanta Dona Maria Vieira dos Santos em cujo ventre seria gerado meu 

bisavô, Dom João Ferreira-Quaderna, O Execrável”388, informa Quaderna. 

 O Primeiro Império inicia-se, portanto, com o varão da família de Quaderna, Dom 

Silvestre José dos Santos. Esse Império é representado factualmente na historiografia pelo 

Movimento da Serra do Rodeador, iniciado em 1819 e liderado por Silvestre José dos Santos. 

Ele [...] “fundou um arraial no local denominado Sítio da Pedra, destruído em 25 de outubro 

de 1820 pelo governador de Pernambuco Luiz do Rego”389.  A narrativa de Quaderna 

apresenta essa história tal como a historiografia, a diferença reside no fato de que, enquanto 

para aquela o líder do arraial era um fanático sebastianista, Quaderna legitima a nobreza do 

líder atribuindo-lhe o título de Dom. 

O Segundo Império trata-se de uma alusão ao Movimento da Pedra Bonita, 

posteriormente, Pedra do Reino, que ocorreu no sertão de Pernambuco entre 1836 e 1838. De 

acordo com a historiografia, o líder e rei do Movimento, João Antônio dos Santos, ergueu um 

reino entre duas pedras, com leis e costumes próprios, em Belo Monte, no sertão de 

Pernambuco entre 1836 e 1838, que teve seu fim quando o Padre Francisco José Correia de 

                                                 
384 Cf. AGUIAR, L. A. Assim Tudo Começou: enigmas da criação. São Paulo: Quinteto Editorial, 2005. 

2005, p. 10-20  
385 ELIADE, M. O Sagrado e o Profano: a essência das religiões. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 129. 
386 PDR, op. cit., p. 67. 
387 PDR, op. cit., p. 68. 
388 Ibid., p. 68. 
389 GASPAR, L. Sebastianismo no Nordeste Brasileiro. Pesquisa Escolar Online, Fundação Joaquim Nabuco, 

Recife, 2009. 
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Albuquerque convenceu o líder a deixar o lugar390. Na narrativa de Quaderna, a intervenção 

indébita da igreja católica adquire um significado singular: para ele o seu tio-bisavô, Dom 

João I, O Precursor, abdica ao trono ao ser convertido pelo catolicismo “oficial”, [...] “o que 

mostra como o Catolicismo puramente romano, ortodoxo e oficial, é funesto para a Sagrada 

Coroa do Sertão”391, argumenta o narrador. 

O Terceiro Império representa [...] “o núcleo-encantado de fogo e sangue dos 

Quadernas”392, pois é nele que ocorre pela primeira vez o banho de sangue de inocentes nas 

torres do Castelo de Pedra, por intermédio do bisavô de Quaderna, o rei Dom João II ou Dom 

João Ferreira-Quaderna, O Execrável, episódio que, segundo Quaderna, foi registrado 

oficialmente pelo prefeito de Flores, Francisco Barbosa Nogueira Paes, numa carta-relatório 

“dirigida a Francisco do Rego Barros, Conde da Boa Vista, Governador, no tempo do 

Império, da Província de Pernambuco”393,394. Quaderna argumenta que o fato dessa história 

ter sido registrada [...] “prova que até o falso e estrangeirado Império dos Braganças 

reconheceu oficialmente, através de seu Condezinho de merda, a realidade do Império da 

Pedra do Reino do Brasil”395. A despeito do registro escrito, o narrador argumenta que 

omitiram na carta-relatório fatos importantíssimos. Em suas palavras, 

Não explica, por exemplo, que o exército d’El-Rei Dom Sebastião viria era para 

destruir os poderosos. Nem relata que, além das pessoas, meu bisavô mandava 

também degolar cachorros que, no dia da Ressurreição, deveriam voltar, 

transformados em dragões, para devorar todos os proprietários, repartindo-se então 

as terras dos finados com os pobres. Por isso, Pereira da Costa, depois de confirmar 

que o Rei tinha sete mulheres, diz que, “além do fanatismo religioso”, transparecia 

também, “entre esses Visionários, um como que pensamento socialista”.396  
 

O fim do Terceiro Império se deu quando um parente de Quaderna da parte dos 

“Vieiras”, chamado Conde Dom José Vieira Gomes, [...] “Vaqueiro do Comandante Manuel 

Pereira, Fidalgo rico e poderoso, pai do Barão do Pajeú”397, se instalou no reino para conhecer 

os segredos que envolviam o local, [...] “inclusive, bebeu do Vinho encantado e sagrado, cuja 

receita integral só os Príncipes de sangue da nossa casa [dos Quadernas] conhecem”. Conta o 

narrador que, [...] “assim, divinamente embriagado, viu os tesouros de prata e diamante do 

                                                 
390 Cf. ARARIPE Jr., T. de A. O Reino Encantado – chrônica sebastianista. Rio de Janeiro: Bibliotheca da 

Gazeta de Notícias, 1878. 
391 PDR, op. cit., p.73. 
392 PDR, op. cit., p. 74. 
393 Ibid., p. 74. 
394 Parece-nos que o Terceiro Império alude a dois episódios históricos: à revolução praieira (1848-9), posto que 

os nomes desses personagens se vinculam a esse episódio e, assim como o Segundo Império, ao movimento 

sebastianista da Pedra Bonita ou Pedra do Reino. 
395 PDR, op. cit., p. 74. 
396 Ibid., p. 75. 
397 Ibid., p. 76. 
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Reino e possuiu não sei quantas mulheres que meu bisavô generosamente lhe cedeu”. Após 

um tempo instalado no lugar, quando ocorria um “instante de fulminação”, em que um banho 

de sangue se iniciou comandado pelo rei Dom João Ferreira-Quaderna, O Execrável, o 

vaqueiro [...] “fugiu por uma vereda perdida, entre cactos e unhas-de-gato, indo chamar as 

tropas dos Barões do Pajeú, os Pereiras, que aniquilaram o Sagrado Império da Pedra do 

Reino” 398. 

O Quarto Império teve início, assim, em maio de 1838, com um motim levantado por 

Dom Pedro Antonio, tio-bisavô de Quaderna e aliado da família Pereira, [...] “contra Dom 

João II, O Execrável, sendo vitorioso e levando novamente ao trono o ramo dos Vieira-dos-

Santos, no Quarto Império, que só iria durar até o dia seguinte”399, embora tenha tido [...] “a 

vantagem de revelar ao Brasil quem foi seu verdadeiro e real Dom Pedro I, o nosso, e não 

aquele Português debochado da Casa de Bragança”400, assevera o narrador.  

Após o Quarto Império, inaugura-se um período de declínio – que decorre durante 

um período de cem anos – do “Reino” que coincide, na narrativa do Romance d’A Pedra do 

Reino, com o exílio prisional de Quaderna em 1938. A narrativa profetiza, então, uma etapa 

vindoura (o Quinto Império) que seria representada concomitantemente com a chegada à Vila 

de Taperoá do Rapaz-do-Cavalo-Branco, Sinésio, e com o término da “obra” do “Rei” e 

“Profeta” Quaderna. Essa “obra” trata-se, evidentemente, do próprio Romance d’A Pedra do 

Reino como palavra mágica e restauradora.  

Cabe ressaltarmos que a genealogia familiar de Quaderna acima descrita é 

apresentada no Romance d’A Pedra do Reino no contexto de uma dinâmica que enfatiza os 

aspectos culturais, políticos e econômicos de comunidades sertanejas as quais se 

desenvolveram, de alguma forma, independentemente das esferas dos poderes estadual e 

federal, num período dominado pelo servilismo e coronelismo no sertão entre os séculos XIX 

e XX. É nelas que reside o verdadeiro espírito da transformação social afirmativa. Com efeito, 

o “povo” sertanejo que para o Juiz-Corregedor não passava de “ralé”, em Quaderna são 

revestidos de fidalguia e nobreza. Nas palavras de Quaderna, 

Eu, fiel aos ensinamentos de Samuel, Clemente, Carlos Dias Fernandes, João 

Martins de Athayde, Gustavo Barroso e outros Mestres, considero toda essa gente, 

especialmente os homens que montam a cavalo e as moças que, vencendo a 

Desgraça e a Fome, puderam permanecer bonitas, como Fidalgos e Princesas do 

Povo Brasileiro! O senhor [Juiz-Corregedor] note que, enquanto no resto do Brasil, 

prostituta é rapariga, aqui, no Sertão, é Mulher-Dama, o que enobrece demais essa 

gente, fazendo com que elas pareçam Damas de copas, ouro, paus e espada!401  

                                                 
398 PDR, op. cit., p. 77. 
399 Ibid., p. 80. 
400 Ibid, p. 81. 
401 Ibid., p. 374. 
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 No que se refere à dinastia do narrador-protagonista, ao invés de beatos ou regentes 

fanáticos, Dom Silvestre José dos Santos (Primeiro Império), Dom João Antônio Vieira dos 

Santos (Segundo Império), Dom João Ferreira-Quaderna (Terceiro Império), Dom Pedro 

Antonio (Quarto Império) e Dom Pedro Dinis Ferreira-Quaderna (Quinto Império), se 

constituem como líderes revolucionários, sertanejos sábios, profetas e santos, regentes do 

Império da “Pedra do Reino”. O título de “Dom”, objetiva, precisamente, enaltecer o caráter 

nobre do sertanejo. 

É nesta conjuntura de uma linhagem de “heróis” que emerge o herdeiro Dom Pedro 

Dinis Ferreira-Quaderna e seu instrumento memorial, o Romance d’A Pedra do Reino, que 

impulsiona a reinstalação do “Reino” e, consequentemente, sua “Sagração” como “Rei”. 

Dessa conjuntura, podemos entender o exílio de Quaderna como uma expressão do 

ocultamento circunstancial do “Reino da Pedra Bonita”. Este ocultamento, ao invés de uma 

mera não existência ou extinção significa, fundamentalmente, o não reconhecimento do 

mesmo pelo Brasil “Oficial”. Um Romance (Memorial) d’A Pedra do Reino enquanto 

“Castelo Literário” tem a força da palavra mágica que restaura a transparência e visibilidade 

plena do sempre presente “Castelo” do “Reino da Pedra Bonita”, expressão da unidade, da 

identidade e da nobreza enquanto autenticidade da comunidade do “Sertão do Cariri”. 

 

3.2 A Comunidade do Sertão do Cariri: pertencimento e destino 

 

A narrativa dos cinco impérios reúne os elementos poéticos do Romance da Pedra do 

Reino permitindo o desvelamento do sentido mítico da comunidade do Sertão do Cariri, da 

qual Quaderna é o “Poeta-Rapsodo”, i.e., aquele escolhido pelos deuses para contar as 

narrativas que conformam a história fundacional de sua comunidade402. A nosso ver são três 

os elementos que conferem o sentido poético da narrativa de Quaderna, i.e., aqueles os quais 

informam o sentido ontológico de pertencimento comunitário, a saber: (i) o pertencimento por 

consanguinidade, representado pelo sangue como elemento que simboliza a essência, o 

pertencimento e a continuidade comunitária; (ii) o pertencimento por comunhão de destino, 

representado pela participação de um destino em comum simbolizado na missão de Quaderna 

de transmitir, através de um registro escrito, a história fundacional de sua família/comunidade, 

quanto na missão do Rapaz-do-Cavalo-Branco de dar continuidade existencial a essa mesma 

família/comunidade; e (iii) o pertencimento por inclusivismo antropofágico, que reside na 

                                                 
402 PDR, op. cit., p. 337. 
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participação de um processo de incorporação de elementos extrínsecos e intercambiáveis – 

“de fora” e “de dentro” da comunidade – que são apropriados provocando, assim, 

transformação mútua nos atores culturais. 

Antes de adentramos os aspectos que elucidam esses elementos poéticos da narrativa 

e que informam o sentido ontológico de pertencimento comunitário, faremos uma breve 

apresentação sobre o conceito polissêmico de comunidade no contexto da sociologia. Nosso 

intuito reside em deixar clara a postura aqui adotada, apresentada brevemente na introdução, 

com relação ao conceito largamente utilizado nesse trabalho.  

Na tradição sociológica, a polissemia de sentido que abarca o conceito de 

comunidade se constitui como indicativo da relevância e complexidade que envolve o 

conceito. Numa revisitação dessa tradição, Robert Nisbet argumenta que a comunidade se 

consagra como o conceito mais fundamental e seus efeitos ultrapassam o domínio da 

sociologia, [...] “estendendo-se à Filosofia, à História, à Teologia e a outras disciplinas”403.  

Em linhas gerais, na tradição sociológica ocidental, o conceito de comunidade 

emerge em oposição ao conceito de sociedade. Essa oposição binária foi proposta 

inicialmente por Ferdinand Tonnies, visando compreender as formas como os agrupamentos 

sociais se organizavam. Para ele, o contrato-social e a autonomia individual perfaziam a base 

das relações societárias – “desenvolvidas artificialmente” –, enquanto o sentimento de união e 

fraternidade perfazia a base das relações comunitárias – “desenvolvidas naturalmente”404. 

Influenciado pela formulação binária de Tonnies, Max Weber define a sociedade como sendo 

o [...] “resultado de uma reconciliação e de um equilíbrio de interesses motivados por juízos 

racionais, quer de valores quer de fins”405 e comunidade como sendo toda [...] “relação social 

na medida em que a orientação da ação social [...] baseia-se em um sentido de solidariedade: o 

resultado de ligações emocionais ou tradicionais dos participantes”406. Para Weber, as 

relações societárias representariam o processo de desencantamento do mundo, em que as 

relações comunitárias estavam perdendo o espaço para o processo de racionalização e 

burocratização dos Estados Nacionais Modernos. Benedict Anderson propõe pensar a 

sociedade (Estados Nacionais) como uma “comunidade imaginada”, uma vez que seus 

membros, apesar de não se conhecerem, nutrem entre eles um sentimento de pertencimento 

(nacional)407. Conforme elucidamos no capítulo anterior, esse “sentimento é construído 

                                                 
403 NISBET, R. A. The Sociological Tradition. New York: Basic Book, 1966, p. 47. 
404 Cf. TONNIE, F. Community and Civil Society. Reino Unido: Cambridge University, 2001, p. 17. 
405 WEBER, 2002b, op. cit., p. 71. 
406 Ibid., p. 71. 
407 Cf. ANDERSON, op. cit., p. 14. 



101 

 

através de símbolos – bandeiras, hinos, monumentos, etc. – e uma narrativa histórica em 

comum”. Elementos, portanto, extrínsecos ao plano de constituição dos seus membros.  

Na contemporaneidade, uma revisitação crítica do conceito de sociedade (Estado 

Nação) tem sido realizada nos espaços pós-coloniais em que perspectivas identitárias 

nacionais ou subnacionais408 foram impostas. Autores como Silviano Santiago409, Renato 

Ortiz410 e Partha Chaterjee411, dentre outros, apresentam a fragilidade dessa imposição, ao 

reivindicar a diversidade cultural desses contextos específicos. Santiago, em particular, 

argumenta sobre a mudança de paradigma, em curso no Brasil: da ideia de “formação”, 

enquanto tentativa dos intelectuais brasileiros em construir (formar) uma identidade nacional, 

para a ideia de “inserção” do Brasil num contexto de linguagem universal412. Para ele, 

atualmente os intelectuais estão perdendo o interesse em pensar uma nacionalidade brasileira, 

no lugar, entra uma “agenda temática”413, [...] “um levantamento do estado de coisas de um 

país em mudança [...] de ‘coisas que devem ser feitas’”414 e que apontam para horizontes 

universais. Com as atuais crises financeiras, políticas e morais em que vivemos, tanto no 

contexto global, quanto nacional, a ideia de que o Estado Nação seria [...] “o lugar 

privilegiado no interior do qual seus cidadãos podiam conjuntamente organizar o seu 

destino”415 tem sido desacreditada.  

Essa revisitação crítica do conceito de sociedade conduziu, necessariamente, teóricos 

contemporâneos como Maurice Blanchot416, Giorgio Agamben417, Jean-Luc Nancy418 e 

Roberto Espósito419 a revisitarem o paradigma de alteridade da sociedade, ou seja, ao conceito 

sociológico de comunidade, visando a sua dessusbtancialização, i.e., visando problematizar o 

espaço entendido como o “outro” da sociedade. Dentre esses autores, destacamos Roberto 

Espósito e, em particular, a sua obra Communitas420, que apreendem o sentido de comunidade 

                                                 
408 O sertanejo é entendido na tradição sociológica, muitas vezes, como sendo um produto subnacional. 
409 SANTIAGO, S. O Cosmopolitismo do Pobre: crítica literária e crítica cultural. Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2008. 
410 ORTIZ, 2013, op. cit. 
411 CHATERJEE, P. La Nación en Tiempo Heterogéneo y Otros Estudios Subalternos. Buenos Aires: Siglo 

XXI, 2008. 
412 Cf. SANTIAGO, op. cit. 
413 Cf. BOTELHO, A.; SCHWARZ, L. M. Introdução: um país de muitas faces. In: ______; SCHWARZ, L. M. 

(Org.). Agenda brasileira: temas de uma sociedade em mudança. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
414 GOMES, R. C. A nação ao redor: da formação enquanto totalidade a interpretações parciais do Brasil. 

Revista: Conexão Letras, v. 10, n. 13, p. 65-75, 2015, p. 71. 
415 ORTIZ, 2013, op. cit., p. 622. 
416 BLANCHOT, Maurice. A Comunidade Inconfessável. Brasília: Editora Universidade de Brasília; São 

Paulo: Lumme Editor, 2013. 
417 AGAMBEM, G. A comunidade que vem. Editora Autêntica, 2013. 
418 NANCY, J.-L. La communauté désoeuvrée. Paris: Christian Bourgois Editeurs, 1986.   
419 ESPÓSITO, 1998, op. cit. 
420 ESPÓSITO, 2003, op. cit. 
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como uma dinâmica que constitui inevitavelmente o sentido existencial do ser, uma vez que é 

na relação com o outro que os sujeitos se constituem ontologicamente. Nesse sentido, a 

comunidade não possui uma lógica em si mesma, não é um constructo abstrato que precede os 

sujeitos, ao contrário, a comunidade [...] “sempre existe, pois originariamente somos em 

comum, somos lançados em um mundo que nos precede”421. Contrariamente, no conceito de 

sociedade, a constituição dos sujeitos é dada a priori, são determinações extrínsecas, tais 

como território, língua e/ou cultura, que os condicionam a identidades limitadas. Nessa 

perspectiva, Espósito argumenta que [...] “a comunidade apela constantemente ao originário 

‘ser com’ e ao seu caráter inapreensível”422, em contraste com a sociedade que “afirma-se 

segundo o paradigma da imunização e da concretização”423. Propomos pensar o conceito de 

comunidade no escopo desse debate contemporâneo, sobretudo na perspectiva adotada por 

Roberto Espósito. Nesse sentido, o modo com o qual apreendemos esse conceito se 

desenvolve a partir de uma dupla dimensão (teórica e metodológica), a saber: (i) desloca-se o 

conceito de comunidade de uma abordagem metafísica (substancializada) para um plano de 

imanência; e (ii) apreende-se esse conceito como um desdobramento da experiência 

(comunitária) do ser-com. Portanto, o termo comunidade é entendido, aqui, não como um 

fenômeno histórico-social particular, indicativo dos espaços antagônicos à sociedade 

contratualista urbano-industrial – não se trata, portanto, de uma designação [...] “da vida 

clânica, rural, idílica (inspirada pela literatura romântica alemã); ou ainda como sinônimo de 

tribo, corporação (guilda), vila ou pequena cidade medieval”424 –, mas sim como um 

fenômeno vinculativo do ser-com. Nessa perspectiva, comunidade não se trata de uma 

entidade abstrata como o Estado Nação, e sim de dinâmicas que com o passar do tempo são 

incorporadas aos sujeitos, práticas incorporadas que não se adquirem de forma imediata, mas 

também que não são dadas a priori, ou seja, são determinações que subsistem aos próprios 

sujeitos. 

Passemos, agora, para uma análise pontual dos elementos constitutivos – acima 

apresentados, a saber: (i) o pertencimento por consanguinidade; (ii) o pertencimento por 

comunhão de destino; e (iii) o pertencimento por inclusivismo antropofágico –, do sentido da 

comunidade sertaneja à luz da abordagem de Roberto Espósito. É no escopo dessa abordagem 

que buscamos compreender a dinâmica e o sentido do espaço comunitário que subjaz a 

                                                 
421 ESPÓSITO, 1998, op. cit., p. 4. 
422 Ibid., p. 4. 
423 Ibid., p. 4. 
424 YAMAMOTO, 2013, p. 61. 
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narrativa do Romance da Pedra do Reino dando materialidade ao sentido ontológico de 

pertencimento comunitário.  

 

3.2.1 Pertencimento por consanguinidade 

 

O pertencimento por consanguinidade aparece na narrativa de Quaderna como 

expressão do sacrifício, da continuidade e da força que envolve todos os entes – humanos e 

não humanos. O sangue se constitui como a essência que atravessa todos os tempos e todos os 

entes cósmicos. Trata-se de um elemento (poético) capaz de unir todas as coisas. 

Destaquemos algumas referências da obra que tratam desse simbolismo: (i) o sangue da 

“Besta Bruzacã” – espécie de demônio marinho –, ou “Ipupriapa”, como é conhecida pelos 

tupis, quando bebido torna o ser “astrologicamente imortal”425; (ii) o sangue do bode é usado 

nos sacrifícios dos rituais litúrgicos sertanejos426; (iii) o sangue dos partícipes da comunidade 

– homens, mulheres, crianças e animais –  ao ser derramado por entre as pedras encantadas da 

“Pedra do Reino”, ressuscitará o Rei Dom Sebastião que virá [...] “acabando de uma vez com 

a miséria do Sertão e fazendo todos nós felizes, ricos, belos, poderosos, eternamente jovens e 

imortais”427; (iv) o sangue também marca o pertencimento familiar/comunitário e garante a 

sua continuidade: cada etapa de declínio dos impérios é marcada pelo “derramamento de 

sangue”, seja através de disputas violentas, seja através de rituais de sacrifício dos partícipes 

da comunidade; outra simbologia que atravessa essa perspectiva corresponde à pertença 

consanguínea: a fusão do sangue dos Quadernas, que são da “raça de onça”, com o sangue dos 

Garcia-Barrettos, que são da “raça de cobra”, é o que torna Quaderna, da parte da “raça de 

onça”, capaz de [...] “matar, espedaçar, degolar”, e da parte da “raça de cobra”, capaz de odiar 

[...] “vinte, trinta, cinquenta, cem anos, o tempo que durar a vida”428; (v) o sangue como 

símbolo sacro que se constitui como elemento que carrega ao mesmo tempo a essência sacra 

diabólica – o “sangue do fogo-sujo e da besta” –, a essência sacra terrena – o “sangue do 

pensamento” –, e a essência sacra de Deus –  o “sangue do espírito de santidade” –; e, como 

corolário de todas esses sentidos, (vi) o sangue como símbolo que une e atravessa todos os 

entes. Em suma, é o sangue quem define a teleologia do ser, i.e., quem carrega seu destino, e 

define a sua essência. Destaquemos algumas passagens do texto as quais evidenciam toda essa 

simbologia: 

                                                 
425 PDR, op. cit., p. 403. 
426 Ibid., p. 553. 
427 Ibid., p. 57. 
428 Ibid., p. 310. 



104 

 

[...] conta-se que o sangue que embebeu a terra e as pedras, durante o reinado dos 

Quadernas, foi tanto que, na Sexta-Feira da Paixão de cada ano, os catolezeiros 

começam a gemer, as pedras a refulgir no castanho e nas incrustações de prata ou 

malacacheta, e as coroas-de-frade começam a minar sangue, vermelho e vivo como 

se tivesse sido há pouco derramado.429  

 

Tenho que provar, pelo menos a mim mesmo, que meu sangue pode ser ruim, mas 

pelo menos é de onça e de cobra, como você diz, e não de percevejo!430  

 

Anexei às raízes do sangue aquela fundamental aquisição do Castelo literário, e 

continuei a refletir e sonhar, errante pelo mundo dos Folhetos.431  

 

[...] aos poucos, ia se formando no meu sangue o projeto de eu mesmo erguer, de 

novo, poeticamente, meu Castelo pedregoso e amuralhado.432  

 

[...] lá bem longe e bem dentro do meu sangue, reprimido pela covardia, vigiava 

ainda o desejo de reconquistar o Castelo real, o da Pedra do Reino.433  

 

[...] no meu sangue, as imagens da Onça e da Pedra são muito importantes.434  

 

[...] [folheto de João Melchíades] O Sangue que saiu dele [de Cristo], selou o nosso 

Destino. Nós todos matamos Cristo: somos todos assassinos! Nós todos matamos 

Deus: por isso somos divinos!435  

 

Eu sentia que algo de muito precioso, puro, perigoso e raro me seria instilado de 

uma vez para sempre, se eu tivesse coragem de — enfrentando minha covardia, 

minha mesquinhez, minhas traições, a tentação da comodidade e da segurança — 

doar meu sangue à Fera da Encantação, à Onça do Divino, que o beberia, 

destruindo-me mas divinizando minha natureza para identificá-la com ela, nos 

termos do sermão do Padre Daniel.436  

 

As palavras que ela [a Moça Caetana] gravava a fogo, na parede, apareciam-me com 

uma clareza sobrenatural. Eu queria gritar, fugir, e ao mesmo tempo anotá-las 

fundamente no sangue da memória. Porque sabia que elas me comunicavam alguma 

coisa fundamental, alguma coisa perigosa, estranha e indecifrável, mas decisiva.437  

 

A simbologia do sangue como expressão do sacrifício condiz com a ideia de que na 

comunidade o sujeito nasce em dívida. A sua individualidade, portanto, se distingue da 

perspectiva do indivíduo de direito da sociedade contratualista. Isto é, diferentemente de um 

agregado de indivíduos que visam garantir seus direitos, na comunidade o sujeito se sente em 

dívida para com o outro. Nesses termos, o sacrifício do sangue dos partícipes da comunidade, 

derramado por entre as pedras sagradas, simboliza o dever (doação) de cada um para com a 

comunidade, em seu sentido último. Esse dever para com o outro corresponde à tomada de 

consciência dos indivíduos de que não são [...] “‘proprietários’ de si mesmos, que não são 

                                                 
429 Ibid., p. 66, grifo nosso. 
430 PDR, op. cit., p. 314, grifo nosso. 
431 Ibid., p. 107, grifo nosso. 
432 Ibid., p. 115, grifo nosso. 
433 Ibid., p. 116, grifo nosso. 
434 Ibid., p. 145, grifo nosso. 
435 Ibid., p. 64, grifo nosso. 
436 Ibid., p. 150, grifo nosso. 
437 Ibid., p. 305, grifo nosso. 
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‘feitos por si’, mas que são ‘criaturas’; que aquilo que os faz ser ‘sujeitos’ não depende deles 

e que, portanto, a identidade não é uma propriedade”438. Em outros termos, o sujeito é instado 

a aceitar que a condição de sua própria existência, de sua própria origem, não reside em si 

mesmo, mas que existimos enquanto dívida para com o outro, i.e., a alteridade pertence ao 

teor de sentido e à constituição ontológica do si-mesmo439. Assim, ao sacrificar aquilo que lhe 

é mais “próprio440”441, ou seja, o sangue enquanto corporeidade de sua existência, como 

princípio vital que atravessa todos os entes – humanos e não humanos –, o sujeito encara o 

seu dever no sentido último, i.e., ele se subordina a comunidade.  

 

3.2.2 Pertencimento por comunhão de destino 

 

O pertencimento por comunhão de destino tem como símbolo a missão de Quaderna 

e do Rapaz-do-Cavalo-Branco – ou, o “príncipe do sangue do vai-e-volta” – em dar 

continuidade à dinâmica histórica e ao sentido existencial da sua comunidade. Conforme 

apresentamos nos capítulos anteriores, o Rapaz-do-Cavalo-Branco trata-se de um personagem 

enigmático, de pouca fala, que aparece – nas “estranhas Cavalgadas” – e desaparece de 

repente da Vila de Taperoá. Este “aparecer” e “desaparecer” de repente e a expectativa 

depositada em Quaderna em torno da chegada do rapaz – conforme apresentado no segundo 

capítulo – sugere-nos que, enquanto Quaderna constitui expressão circunstancial e histórica 

que atravessa a dimensão ontológica dessa comunidade, o Rapaz-do-Cavalo-Branco se 

constitui como o “espírito” que atravessa todos os tempos e que sempre aparece para restaurar 

“algo”. Ou seja, a figura de Quaderna se constitui como expressão histórica visível, num 

contexto escatológico – clímax de uma historicidade profética e redentora –, e a figura do 

“Rapaz-do-Cavalo-Branco” se constitui enquanto “espírito” que aparece, nesse caso em 

particular, nas fases de declínio dos cinco impérios para restaurar e dar continuidade à 

comunidade sertaneja do Cariri. A figura do “Rapaz-do-Cavalo-Branco” trata-se, portanto, de 

uma expressão abstrata, universal, que só aparece nos tempos de declínio e depois desaparece 

                                                 
438 ESPÓSITO, 1998, op. cit., p. 4. 
439 Cf. RICOUER, 2014, op. cit., p. XV. 
440 Para Ricoeur a carne se constitui como sendo a alteridade mais própria da ipseidade (si-mesmo). Em suas 

palavras: “A carne é [...] a matéria (hýle), em ressonância com tudo o que pode ser chamado de hýle em todo 

objeto percebido, apreendido. Em suma, ela é a origem de toda “alteração do próprio”, se é que se pode dizer, 

cujo suporte é a carne. Nesse sentido, ainda que a alteridade do estranho pudesse – por hipótese – ser derivada da 

esfera do próprio, a alteridade da carne lhe seria ainda preliminar.” (RICOEUR, 2014, op. cit., p. 383). 
441 Cf. RICOEUR, 2014, op. cit., p. 376-388. 
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enigmaticamente. O próprio título do Romance da Pedra do Reino442 é indicativo desse 

argumento: “o príncipe do sangue do vai-e-volta”, i.e., trata-se de um ser cuja missão – 

simbolizada pelo sangue enquanto elemento de pertencimento comunitário – reside no eterno 

partir (“vai”) e no eterno retornar (“volta”) para “restaurar” a comunidade. Numa passagem 

da obra, o cantador Lino Pedra Verde, um homem sábio e amigo de Quaderna, afirma que [...] 

“no Reino é sempre assim que as coisas se passam: é um Rei castanho [o pai de Quaderna, o 

próprio Quaderna, etc.], no seu alazão, servindo de Profeta e sustança para o Prinspe-do-

Cavalo-Branco”443, ou seja: 

[...] todos eles são uma pessoa só [...], todo esse pessoal santo e guerreiro, as sete 

pessoas da Santíssima Trindade! Ali, na África, o pau cantou, eram os Mouros 

contra os Cristãos, e o cavalo branco, e as lanças da Cavalhada, e o Cordão Azul e o 

Encarnado... A briga foi feia, e não admira que o Prinspe [o Rapaz-do-Cavalo-

Branco] mude de nome, aqui e ali, para despistar a Polícia! Cada vez que ele 

aparece, adota um nome diferente, de acordo com as necessidades e perigos da 

Guerra do Reino! É Dom Sebastião, é Dom Pedro, é Dom Pedro Sebastião, é Dom 

Antônio Conselheiro, é Dom Pedro Antônio, é Antônio Mariz, é Antônio Peri, é 

Peri-val, é Persival, é Antônio Gala-Foice, é Antônio Galarraz, é Sinésio Sebastião, 

filho de Dom Pedro Sebastião, e por aí vai! [...].444  
 

 O Rapaz-do-Cavalo-Branco constitui, portanto, o símbolo do “espírito” da 

restauração, representado na juventude que indica a eternidade, i.e., aquilo que está sempre 

presente em todos os tempos. Com efeito, ele é referido no texto como sendo um “rapaz”, um 

“jovem”, “o filho mais moço”445 do padrinho de Quaderna. A dimensão de conhecimento do 

Rapaz-do-Cavalo-Branco se manifesta num outro personagem, a saber: o mestre da “Arte da 

Cantoria”, primo mais velho e “padrinho de crisma” (espiritual) de Quaderna, João 

Melchíades Ferreira da Silva. Para compreendermos a importância fundante de Melchíades, 

destaquemos uma passagem da fala de Quaderna: 

João Melchíades era um Cantador conhecido em todo o Sertão. [...] Tinha sido 

Soldado na “Guerra dos Canudos”, em 1897 [...]. Depois, fizera parte das tropas que 

tinham ido ocupar o Acre [...]. Fora, depois, reformado no posto de Cabo, voltando 

então para a Paraíba, terra sua, e acolhendo-se à proteção do homem poderoso do 

Cariri, meu Padrinho, Dom Pedro Sebastião. Este deu morada ao velho Cantador 

perto da casa da Fazenda, onde João Melchíades não tinha obrigações, vivendo do 

soldo de Cabo e da renda dos seus folhetos e cantadas. Logo ele se tornaria célebre, 

com um romance que escreveu sobre a “Guerra de Canudos” e também pelos 

inúmeros folhetos que escreveu contra os Protestantes, os nova-seitas [...].446  
 

                                                 
442 O título na íntegra, conforme apresentamos no início do trabalho, é Romance d’A Pedra do Reino e o príncipe 

do sangue do vai-e-volta. 
443 PDR, op. cit., p. 698. 
444 Ibid., p. 704, grifo nosso. 
445 Ibid., p. 59. 
446 Ibid., p. 89. 
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Ao retornar de viagem, [...] “o velho soldado da Guerra de Canudos, envelhecido e 

encanecido”447, instala na Vila de Taperoá [...] “uma Escola-de-Cantoria, onde procurava nos 

ensinar ‘a Arte, a memória e o estro da Poesia’”448, diz Quaderna. Poesia, claro, enquanto 

poder criador, potência que revela a dimensão mais real – enquanto totalidade – do mundo. 

Nesse sentido, argumenta Melchíades: 

O Mundo é um livro imenso, que Deus desdobra aos olhos do Poeta! Pela criação 

visível, fala o Divino invisível sua Linguagem simbólica. A Poesia, além de ser 

vocação, é a segunda das sete Artes e é tão sublime quanto suas irmãs gêmeas, a 

Música e a Pintura! Vem da Divindade a sua essência musical. Mas, meus Senhores, 

ninguém queira tomar como Poesia qualquer estrofe, pois há muitas Poesias sem 

estrofes e muitíssimas estrofes sem Poesia... Ser Poeta, não é somente escrever 

estrofes! Ser Poeta, é ser um “geníaco”, um “filho assinalado das Musas”, um 

homem capaz de se alçar à umbela de ouro do Sol, de onde Deus fala ao Poeta! 

Deus fala através das pedras, sim, das pedras que revestem de concreto o trajo 

particular da Ideia! Mas a Divindade só fala ao Poeta que sabe alçar seus 

pensamentos, primando pela grandeza, pela bondade, pela glória do Eterno, pelo 

respeito, pela moral e pelos bons costumes, na sociedade e na família!449  
 

Parece-nos que, muito mais do que um “filho assinalado das Musas”, Melchíades se 

constitui como personificação da própria da memória (Mnemosine) da comunidade, enquanto 

um fazer em comum (conjunto), ou seja, um fazer registrado na memória da comunidade que 

possibilita ao sujeito se reconhecer nela. Com efeito, é Melchíades quem transmite toda a 

história dos quatro impérios sertanejos a Quaderna e profetiza que este será o regente do 

quinto e último império. Além disso, é ele quem inicia Quaderna na “Arte da Cantoria” e 

quem lhe apresenta os folhetos de cordel – princípio basilar da dinâmica de sentido que 

reveste a comunidade. A respeito da importância do papel do Poeta Melchíades na 

comunidade, ele diz: 

As coisas e histórias velhas influem muito para o progresso da Poesia: as histórias 

passadas recordam a memória imortal dos antístites e antepassados, revivendo na 

memória do Poeta, que, depois, faz chegar ao ouvido do mais rude o toque da 

Memória dos tempos idos! Eu, Dinis, considero-me um “raro do Povo”! O Povo me 

considera um filho das Musas, e, por isso, me entende, me crê, me aplaude, me 

escuta e me atende, desde que comecei a escrever, no ano em que você nasceu, 

1897. Meus versos são terrenos explorados nos campos dos Sonhos, eu versejo por 

guia de Deus e por inspiração do Altro, por influxo do Sol e de Vênus!450  
 

A reverência dos partícipes da comunidade depositada em Melchíades diz respeito à 

missão que o mesmo tem, como personificação da memória da própria comunidade, em 

desvelar [...] “a totalidade do Real, convergência de sentido das temporalidades passada, 

presente, e futura”451. Sendo assim, ele detém a sabedoria, o conhecimento onisciente de todas 

                                                 
447 Ibid., p. 233. 
448 Ibid., p. 92. 
449 PDR., op. cit., p. 239, grifo nosso. 
450 Ibid., p. 234, grifo nosso. 
451 LOUNDO, op. cit., p. 93. 
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as coisas. Em outros termos, é ele quem detém o poder de desvelar a dinâmica de sentido e do 

destino de sua comunidade.  

Em suma, o Rapaz-do-Cavalo-Branco, símbolo da juventude enquanto permanência 

eterna, e Melchíades, símbolo da velhice enquanto experiência, vivência compartilhada, 

constituem-se uma mesma expressão de uma dinâmica de sentido comunitária, de um 

pertencimento histórico que revela a comunhão de destino da comunidade: a juventude que 

informa o Rapaz-do-Cavalo-Branco simboliza o espírito da renovação da comunidade que se 

manifesta no rejuvenescimento dos impérios – enquanto fundamento e sentido da comunidade 

– a cada declínio, e a velhice que informa Melchíades simboliza a palavra da sabedoria, da 

experiência, desta mesma comunidade.  

 

3.2.3 Pertencimento por inclusivismo antropofágico 

 

O pertencimento por inclusivismo antropofágico corresponde ao processo de 

incorporação por parte dos partícipes da comunidade de elementos – como é o caso dos 

elementos que conferem sentido ao Brasil “Oficial”, dentre eles, o catolicismo romano, o 

barroco ibérico, as ideologias de esquerda e de direita, etc. –, extrínsecos aos sujeitos e 

intercambiáveis, que ao serem apropriados provocam transformação mútua e conferem 

sentido existencial aos sujeitos. Nesses termos, Renato Sztutman, ao explicitar o ritual 

antropofágico à luz do perspectivismo de Viveiro de Castro, diz: 

[...] a antropofagia é, como já havia proposto Oswald de Andrade, debruçado na 

literatura informativa do século XVI, muito mais do que mera refeição cerimonial. 

Trata-se de uma metafísica que imputa um valor primordial à alteridade e, mais do 

que isso, que permite comutações de ponto de vista, entre eu e o inimigo, entre o 

humano e o não-humano.452 

 

 [...] antes de buscar uma reflexão sobre o outro, é preciso buscar a reflexão do outro 

e, então, experimentarmo-nos outros, sabendo que tais posições – eu e outro, sujeito 

e objeto, humano e não-humano – são instáveis, precárias e podem ser 

intercambiadas.453  
 

Partimos do princípio de que o pertencimento por inclusivismo antropofágico 

consiste num pano de fundo dos dois elementos acima mencionados, a saber: o pertencimento 

por consanguinidade e o pertencimento por comunhão de destino. Os agenciamentos do 

primeiro se evidenciam no uso ritualístico do sangue: os partícipes da comunidade 

experienciam a Besta Bruzacã ao beber seu sangue, o mesmo ocorre quando o sangue do bode 

                                                 
452 SZTUTMAN, R. Apresentação. In. ______. Viveiro de Castro: encontros. (entrevista) Rio de Janeiro: Beco 

do Azougue, 2007, p. 13. 
453 Ibid., p. 14. 
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é ofertado à “Divindade Sertaneja”. O sangue constitui, assim, a possibilidade aberta de 

apropriação do outro – humano e não humano –, como é o caso da citação supracitada em que 

Quaderna diz que, doando o seu sangue [...] “à Fera da Encantação, à Onça do Divino, que o 

beberia”454, ele se tornaria tão divino quanto ela, i.e., Quaderna nivelar-se-ia à alteridade 

(“Onça do Divino”) ao beber o seu sangue, experienciando a sua condição de divindade. Com 

relação aos agenciamentos do segundo, estes se evidenciam na relação entre a ipseidade (si) e 

a alteridade (outro): o destino da comunidade não está nas “mãos” de Quaderna enquanto 

individualidade, afinal, cada personagem se constitui como dimensão de um mesmo cosmos, 

a saber: Quaderna enquanto a dimensão da governança, o Rapaz-do-Cavalo-Branco enquanto 

a dimensão da renovação e Melchíades enquanto a dimensão da memória, da palavra da 

comunidade. 

Buscar os elementos antropofágicos do Romance da Pedra do Reino significa, assim, 

buscar compreender o “aspecto poético-literário”, o qual nos mostra que em comunidade, 

diferentemente da sociedade de indivíduos humanos, a constituição do sujeito se dá com o 

outro – humano e não humano –, “experimentando-o” para poder “experienciá-lo”. Portanto, 

Quaderna se apropria (experiencia) da linguagem da alteridade – tapuias, árabes, judeus, 

cristãos, narrativas do Brasil “Oficial”, narrativas ibéricas, narrativas ameríndias etc. –, para 

revelar que todas elas são partes constitutivas do seu ser-no-mundo. 

Viveiro de Castro, ao analisar as ontologias e epistemologias ameríndias, constatou 

que para eles os estrangeiros e os inimigos se situam [...] “ao lado dos animais, dos mortos e 

dos espíritos: são todos figuras da alteridade subjetiva”455. Não obstante, isso [...] “não 

impede que os estrangeiros e inimigos possam (e mesmo devam) ser assimilados ao grupo do 

sujeito e/ou que o sujeito se transforme em animal, estrangeiro, branco, morto ou inimigo”. 

Assim, para os ameríndios [...] “o que está em jogo é a posição de sujeito, não a condição de 

humano”. Apropriamo-nos dessa perspectiva antropofágica para pensar numa alteridade, não 

como uma exclusividade do estrangeiro ou do inimigo, mas que implica a dimensão 

ontológica do ser. Nessa perspectiva, o antropofagismo implica a dinâmica de constituição 

mútua do si mesmo e da alteridade que configura o ser-aí, cuja natureza jamais é estática e 

simplesmente dada, mas um movimento contínuo de estar em jogo no mundo com o outro. 

 

 

 

                                                 
454 PDR, op. cit., p. 150. 
455 CASTRO, E. V. de. Entrevistas. Organização de Renato Sztutman. Rio de Janeiro: Azougue, 2007. 
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3.3 A Comunidade do Sertão do Cariri: Cosmovisão e Hierofania 

 

Pretendemos apresentar neste momento de que forma o sagrado, ao invés de um 

tópos distinto, institui-se, no Romance da Pedra do Reino, como “segredo”, “mistério” e nível 

profundo do profano, compondo uma dinâmica singular marcada, num sentido, por uma 

divinização e encantamento do mundo. Para compreendermos de que forma emerge essa 

dinâmica, analisaremos os seguintes elementos do texto: (i) o congraçamento de todos os 

entes como sujeitos, (ii) a religiosidade católico-sertaneja que informa uma cosmovisão 

particular e, por fim, (iii) o sentido teleológico desta comunidade. 

 

3.3.1 O congraçamento de todos os entes como sujeitos 

 

Tendo como ponto de partida a ideia apresentada acima de um pertencimento por 

inclusivismo antropofágico, podemos compreender de que forma se manifesta, no Romance 

da Pedra do Reino, o congraçamento de todos os entes como sujeitos. Para reconhecermos os 

entes como sujeitos, é necessário considerarmos, ao invés de relações societárias entre 

humanos, as relações comunitárias de interdependência entre sujeitos, no qual todos eles têm 

anima (alma) e todos eles são partes de um mesmo uni-verso. Para que fique clara esta 

apreensão, destaquemos alguns dos elementos que manifestam esse congraçamento, são eles: 

(i) a onça como símbolo da condição de potência e essência que atravessa todos os entes e 

que provoca na alteridade temor e/ou fascínio; (ii) as insígnias como “roupagem” que 

identifica situacionalmente os entes; e (iii) o alimento como elemento ritualístico. 

A respeito da “onça”456 como condição de potência no Romance da Pedra do Reino, 

sua manifestação aparece de diferentes formas. Dentre estas, podemos destacar a “onça” 

como símbolo da condição de potência do existir das coisas, que se manifesta na “Onça 

Malhada do Divino”, que tem o poder de [...] “nos sangrar, ungir e consagrar pela 

destruição”457 e cuja “natureza tríplice458” é [...] “dividida em quatro partes: a Onça-Pintada, a 

Onça-Negra, a Onça-Parda e o Gavião-de-Ouro”459; e na “Moça Caetana”, i.e., a morte que se 

personifica numa fera que é metade mulher e metade onça. Outra manifestação atribui à 

                                                 
456 Gostaríamos, numa outra oportunidade, de aprofundarmos sobre esta questão simbólica da onça para o 

sertanejo, aplicando-a comparativamente aos contextos ameríndios da América Latina. Sobre esse assunto, 

Walnice Nogueira publicou a obra Mínima mímica: ensaios sobre Guimarães Rosa (2008). 
457 PDR, op. cit., p. 32. 
458 Quaderna se apropria do princípio da natureza da Santíssima Trindade do cristianismo, agregando mais 

elementos divinos para compor a sua religiosidade sertaneja. 
459 PDR, op. cit., p. 401. 
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“onça” como sendo símbolo da condição de potência do habitar dos entes, que aparece na 

forma da “Onça Parda” (a Terra), [...] “em cujo dorso habita a Raça piolhosa dos homens” e 

na forma da “Onça do Mundo”460. Por fim, destaquemos a “onça” como símbolo que marca a 

essência do ser: aquele que é da “raça de onça” é capaz de, [...] “num acesso de raiva ou de 

loucura, [...] matar, espedaçar, degolar”461. A qualidade “onça”, portanto, não se refere ao ser 

da onça em si, mas a um atributo que pertence tanto à onça quanto a todo e qualquer ente. A 

respeito do próprio animal onça, Quaderna diz ter sido [...] “criado junto com uma [onça], na 

fazenda ‘Onça Malhada’ 462, do seu tio e padrinho Dom Sebastião Garcia Barretto. Em suas 

palavras: 

[...] Na “Onça Malhada”, não sei se como alusão ao nome da fazenda, havia uma 

Onça-Pintada, mansa, criada solta no pátio e no tabuleiro da frente da casa. [...] aqui 

no Sertão quem não cuidar nas Onças pode muito bem acabar sendo comido por 

elas. É daí, aliás, que se originam todas essas histórias e ditados sertanejos sobre 

Onças, todos muito instrutivos. Por exemplo, aquele ditado que diz “Quem banca o 

Carneiro, e não o homem, a Onça chega por trás e come”. Ou então aquele outro: 

“Depois da Onça estar morta, qualquer um tem coragem de meter o dedo no Cu 

dela”.463  

 

A qualidade “onça” refere-se, portanto, à característica daquilo que é feroz, que 

causa – como já mencionamos –, ao mesmo tempo, temor e/ou fascínio à alteridade. Exemplo 

desse caráter ambíguo da qualidade “onça” trata-se da “Moça Caetana” a qual é assim descrita 

por Quaderna: 

[...] uma moça esquisita, vestida de vermelho. O vestido, porém, era aberto nas 

costas, num amplo decote que mostrava um dorso felino, de Onça, e descobria a 

falda exterior dos seios, por baixo dos braços. Os pelos de seus maravilhosos 

sovacos não ficavam só neles: num tufo estreito e reto, subiam a doce e branca falda 

dos peitos, dando-lhes uma marca estranha e selvagem. Em cada um dos seus 

ombros, pousava um gavião, um negro, outro vermelho, e uma Cobra-coral servia-

lhe de colar. Ela me olhava com uma expressão fascinadora e cruel. Mas não disse 

nada. Encaminhou-se para um pedaço branco e despido da parede, e, sem deixar de 

me olhar, ergueu a mão, começando a traçar, com o indicador, linhas e linhas 

horizontais, na parede que ficava por trás dela. À medida que o dedo ia indicando as 

linhas, a parede se cobria de palavras escritas a fogo. Eu, aterrado, indagava de mim 

mesmo quem era ela. Mas, no fundo, já sabia: era a terrível Moça Caetana, a cruel 

Morte sertaneja, que costuma sangrar seus assinalados, com suas unhas, longas e 

afiadas como garras.464  
 

A descrição acima apresenta a Moça Caetana (morte) como sendo um ser erótico, 

fascinante e ao mesmo tempo cruel, avassalador. Estes atributos podem ser observados na cor 

vermelha do seu vestido o qual nos remete à sensualidade, ao sangue e ao poder. O amplo 

decote desvela a sua condição de onça ao expor o dorso felino e a falda exterior dos seus 

                                                 
460 Ibid., p. 31-2. 
461 Ibid., p. 310. 
462 PDR, op. cit., p. 42.  
463 Ibid., p. 42. 
464 Ibid., p. 305. 
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seios. Sob os ombros, os gaviões – ave de rapina –, um preto e um vermelho. E como adorno 

do pescoço, uma presa do gavião, a cobra coral – venenosa e bela pela disposição das cores 

intensas, com destaque também para o vermelho e o preto. Assim, o dualismo da Moça 

Caetana – fascinadora e cruel – apresenta-se também na figura destes animais que lhe servem 

de adorno. A interdependência dessas figuras que conformam a morte simboliza, além da 

crueldade, do poder, da força e da beleza, o próprio ciclo da existência – vida e morte. 

A respeito das insígnias como “roupagem” que identificam circunstancialmente os 

entes, elas se constituem como imagem-símbolo465 que ilustram o congraçamento comunitário 

no Romance da Pedra do Reino, unindo os animais, os humanos, os astros, enfim, todo o 

cosmo da comunidade. Essas imagens-símbolos representam uma cosmovisão singular e se 

distinguem diametralmente das imagens-símbolos que conferem sentido ao Brasil “Oficial”, 

dentre as quais, destacam-se: (i) no aspecto religioso, [...] “os bichos que servem de insígnia 

ao Divino são todos rigorosamente brasileiros e sertanejos [...] nunca entram [portanto,] leões 

ou águias, bichos estrangeiros, mas sim Onças e Gaviões”466; nesse aspecto, o Espírito Santo, 

ao invés de uma pomba branca, é representado por [...] “um Gavião, bicho macho e 

sangrador”467; (ii) no aspecto referente à realeza, o animal que a simboliza é representado 

pelo “Gavião Tourano”, animal “brasileiríssimo e sertanejo”, e não pelo “Gavião estrangeiro 

que é a águia”468; os adornos reais são também todos eles sertanejos: a coroa é feita de prata 

[...] “montada sobre um chapéu de couro que lhe servia de forro”469, o cetro é composto por 

[...] “duas varas-de-ferrão [...] que, para os leigos e cegos, eram simples varas de tanger boi”, 

e uma “Esfera com Cruz”, e [...] “o Manto real [é] feito de pedaços costurados de couro de 

Onça e de Gato-Maracajá”470, ambos animais pertencentes a comunidade de Quaderna; (iii) 

no aspecto zodiacal e astrológico, a insígnia que representa o geminiano Quaderna tem como 

ilustração talhada na madeira o [...] “carro de Mercúrio alumiado pelo Sol e conduzido por um 

Gavião, com o signo de Gêmeos nas rodas!”471. Enfim, todos os brasões, bandeiras, 

estandartes, etc., que simbolizam setores da comunidade de Quaderna são simbolizados por 

animais, astros, humanos, dentre outros elementos locais que se unem produzindo uma única 

unidade de sentido. 

                                                 
465 Ver o anexo. 
466 PDR, op. cit., p. 562. 
467 Ibid., p. 562. 
468 Ibid., p. 742. 
469 Ibid., p. 138. 
470 Ibid., p. 150.  
471 Ibid., p. 240. 
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A respeito do alimento como elemento ritualístico, o próprio Quaderna diz que [...] 

“na Igreja Católico-sertaneja, o almoço não é somente uma refeição: é um nobre e litúrgico 

ritual, cuidadosamente planejado para servir ao mesmo tempo ao prazer, ao espírito e ao 

sangue dos nossos Fiéis!”472. Nessa perspectiva, para satisfazer os fiéis, as refeições são 

sempre muito fartas. Quaderna descreve alguns dos pratos que [...] “só o Sertão poderia 

oferecer integralmente”473, dentre eles: 

[...] [no café da manhã:] café [...] com muito leite, cuscuz com manteiga, tapioca 

salgada, inhame, macaxeira, queijo de coalho e de fazenda”474;  

 

[...] [no almoço:] carne de Tatu-verdadeiro cozinhado no casco; farofa de cuscuz, 

enriquecida com ovos cozidos e pedaços esfiapados da mesma carne de Tatu; carne-

de-sol assada; feijão-mulatinho, cozinhado com pedaços de cascão de queijo, 

linguiça e jerimum; e, como sobremesa, primeiro uma umbuzada, depois doce de 

goiaba feito em casa e comido com queijo de manteiga475;  

 

[...] [no jantar:] canja de Rolinhas, pato assado, carne-de-sol com farofa, jerimum 

com leite e, coroando tudo, uma umbuzada”476. 

 

 A simbologia da “fartura” indica, sobretudo, que o alimento na comunidade sertaneja de 

Quaderna se trata de um elemento ligado, simultaneamente, aos prazeres do corpo e do 

espírito e que, diferentemente de uma concepção ascética do mundo, atrela o sujeito à 

dimensão do sagrado. 

Dentre os alimentos que apresentam claramente essa simbologia e que confere a 

dimensão do sagrado como sendo “segredo”, “mistério” e nível profundo do profano, destaca-

se o “Vinho Encantado da Pedra do Reino”, composto por “Jurema” e “Manacá”, e demais 

ingredientes secretos. Esse “Vinho Sagrado” é produzido pela família de Quaderna há várias 

gerações e contém [...] “propriedade do álcool e do ópio, ao mesmo tempo”. Trata-se da [...] 

“beberagem do Poder, da Fortuna, do Dom-profético e do Amor!”. Não obstante os termos 

“Poder”, “Fortuna”, “Dom” e “Amor”, Quaderna adverte que: [...] “[a] fortuna que o Vinho 

nos dá, não é a fortuna sem imaginação dos Burgueses ricos; nem o Dom é o simples dom dos 

poetas só de ciência”. Da mesma maneira em que [...] “o Amor que ele dá, não é o amor lírico 

e fraco do qual falava Joaquim Nabuco”. Trata-se, ao invés, do “Poder do reino e dos tesouros 

guerreiros, [d]o engenho poético-fogoso e zodiacal do sangue, e [d]o amor de cavalgação e 

reinaço”477. Segundo Quaderna, esse vinho, também conhecido como “Vinho de Jurema”478, 

                                                 
472 Ibid., p. 550. 
473 Ibid., p. 131.  
474 PDR, op. cit., p. 123. 
475 Ibid., p. 131. 
476 Ibid., p. 129. 
477 Ibid., p. 717.  
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consiste numa bebida completa que é capaz de [...] “arranja[r] tudo e por cima salva[r] a alma, 

permitindo que a gente, ainda vivo e aqui no mundo, circule dentro do sangue da visagem 

felina do Divino”479. Ele afirma ainda que esse vinho consiste num elemento essencial para se 

escrever sobre o sertão, caso contrário, [...] “tudo o que sai de sua pena [do escritor] é falso, 

infiel às pedras, aos espinhos e ao sangue do Sertão!”. Com efeito, Quaderna garante que os 

escritores Euclides da Cunha e José de Alencar, os quais o influenciaram significativamente, 

além de terem mencionado em suas obras o “Vinho de Jurema”, “devem tê-lo bebido”480. Nas 

palavras de Quaderna, 

[...] Se não fosse assim [sob o efeito do vinho], eles [Euclydes da Cunha e José de 

Alencar] não escreveriam como escreveram — meio bêbados, escumando pela boca 

e vendo visagens [...] safadas, como as de Iracema, outras heroicas, como as de 

Canudos! A gente vê, perfeitamente, que é José de Alencar que, sob o disfarce de 

Martim, entra no bosque sagrado de Iracema, suga o mel da corola da flor e depois 

faz penetrar a cobra no tépido ninho-de-juriti dela! [...]. Quem toma meu Vinho, 

mesmo na receita incompleta dos outros escritores, consegue, na vida, a fortuna, o 

poder e o amor, e, na Poesia, aquela mistura de zodíaco e real que é o gênio [...]. 

Todo escritor, portanto, que queira escrever sobre o Reino sagrado do Sertão — 

único assunto digno do gênio, como provou Fagundes Varela —, tem que beber 

desse Vinho, nem que seja na fórmula incompleta de Alencar, Euclydes da Cunha e 

Antônio Áttico de Souza Leite. Quando um não bebe e se mete a escrever, a gente 

conhece logo: ele não escreve escumando, e tudo o que sai de sua pena é falso, infiel 

às pedras, aos espinhos e ao sangue do Sertão! Quanto às qualidades de cio, 

cavalgação e reinaço do Vinho, também são indiscutíveis, porque são afiançadas por 

outro genial escritor brasileiro [Afrânio Peixoto], o qual, além de Acadêmico, era 

um grande Médico, perfeitamente autorizado, portanto, para fornecer esse tipo de 

atestados!481  
 

O vinho trata-se, portanto, de um elixir que desvela a dimensão poética do mundo ao 

conectar o humano a todos os entes, dando-lhe visão necessária para enxergar o mundo em 

sua totalidade. Com efeito, para que o Romance da Pedra do Reino se torne uma obra fiel à 

realidade e aos enigmas do sertão, Quaderna, antes de prestar o depoimento ao Juiz-

Corregedor sobre o inquérito no qual ele é acusado, toma [...] “umas duas ou três lapadas [do 

vinho], para tomar coragem e melhorar a vista!”482.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
478A jurema, árvore sagrada das tradições indígenas do sertão nordestino, trata-se de um importante símbolo 

ritualístico utilizado em diversas manifestações religiosas (CARNEIRO, 2004). Esta árvore com propriedades 

alucinógenas é citada por alguns escritores em suas obras, dentre eles Euclides da Cunha e José de Alencar 

(ibid.). 
479 PDR, op. cit., p. 719, grifo nosso. 
480 PDR, op. cit., p. 719. 
481 Ibid., p. 718-719. 
482 Ibid., p. 721. 
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3.3.2 A religiosidade católico-sertaneja 

 

Outro elemento importantíssimo que marca a singular cosmovisão da comunidade do 

“Sertão do Cariri” do Rei Quaderna trata-se do aspecto religioso. Numa apropriação do 

“Catolicismo puramente romano, ortodoxo e oficial”483, e de tantas outras matrizes religiosas 

– como é o caso do islamismo, do judaísmo, das religiões de matrizes afro-brasileiras e 

indígenas, etc. –, Quaderna, [...] “não estando muito satisfeito com o Catolicismo romano”, 

“funda” o “catolicismo sertanejo” para ele e seus amigos484. Ao longo da narrativa da obra, 

percebemos que, ao invés de uma fundação como criação ou invenção individualista, a 

fundação dessa religião transcende a individualidade de Quaderna se tratando, portanto, de 

uma “emanação cósmica” da comunidade como um todo.  

A religiosidade manifesta na comunidade de Quaderna é afeita à análise de Leonardo 

Boff485 na qual ele observa que no Brasil desenvolveu-se uma “experiência espiritual” 

singular entre os “pobres, indígenas e negros” a que ele denomina de “cristianismo popular” e 

que representa “a maior criação cultural feita no Brasil”. Em suas palavras, esses povos: 

[...] Colocados à margem do sistema político e religioso, deram corpo a sua 

experiência espiritual no código da cultura popular [...]. Elaboraram assim uma rica 

simbologia, as festas aos seus santos e santas fortes, uma arte colorida e uma música 

carregada de sentimento associada à noble tristesse. Ele não significa decadência do 

cristianismo oficial, mas uma forma diferente, popular e sincrética de expressar o 

essencial da mensagem cristã.486  
 

Partindo dessa análise apresentada por Boff, podemos dizer que o “catolicismo 

sertanejo” de Quaderna, fundado no “código da cultura popular”, trata-se, no fundo, de um 

cristianismo autêntico, ou seja, “uma forma diferente” enquanto desdobramento legítimo das 

práticas cristãs que necessitam ser reinterpretadas e apropriadas de acordo com o contexto 

histórico-cultural, estabelecendo sempre uma dinâmica de abertura com a alteridade e uma 

polissemia teológica487. Nesse sentido, Quaderna se apropria do cristianismo oficial para 

poder revitalizá-lo, torná-lo possível de acordo com as práticas cotidianas de sua comunidade, 

tornando-o uma manifestação genuinamente local. Durante o depoimento prestado ao Juiz-

Corregedor, Quaderna explica as particularidades do seu “catolicismo-sertanejo”: 

A Igreja Católico-sertaneja é a única religião do mundo que é bastante “judaica e 

cristã” para levar ao Céu e, ao mesmo tempo, bastante “moura” para nos permitir, 

aqui logo, os maiores e melhores prazeres que podemos gozar nesse mundo velho de 

                                                 
483 Ibid., p. 73. 
484 Ibid., p. 453. 
485 BOFF, L. O povo brasileiro: um povo místico e religioso. LeonardoBoff.com, 16 mar. 2014. 
486 Ibid. 
487 Como é o caso da teologia da libertação no contexto da América Latina (cf. BOFF, L. Quarenta anos da 

Teologia da Libertação. LeonardoBoff.com, 9 set. 2011). 



116 

 

meu Deus! Aliás, Vossa Excelência [Juiz-Corregedor] já deve ter notado isso, 

quando ouviu, há pouco, a história da Pedra do Reino que eu li para o senhor, 

porque tudo aquilo que aconteceu por lá eram os rituais executados por meus 

antepassados em sua extraordinária Desaventura trágico-epopeica. A carne-de-sol, o 

queijo de cabra, o vinho, as sobremesas de rapadura do Ceará ou de goiabada de 

Arcoverde, as mulheres — tudo isso faz parte dos rituais religiosos com que 

prestamos nosso culto à Divindade Sertaneja!488  
 

Podemos perceber no decorrer do texto que as idiossincrasias referentes à 

religiosidade de Quaderna e de sua comunidade se diferenciam radicalmente dos princípios 

que fundamentam os desdobramentos hegemônicos da modernidade cristã. Dentre elas, 

podemos destacar: (i) o direito à poligamia489; (ii) a história da gênese comunitária que é de 

origem Tapuia, nela conta-se que a “Terra” e a “Água” sugiram [...] “das trepadas das 

Divindades solares entre si” e os bichos e as plantas surgiram dos [...] “pingos de gala de 

Deuses machos ou pingos de boi de Deusas fêmeas que caíam no barro da Terra”490; (iii) a 

possibilidade do fiel, “ainda vivo e aqui no mundo”, salvar a sua alma e, ao mesmo tempo, 

manter o “bom comer”, o “bom beber” e o “bom fuder”491; (iv) os rituais litúrgicos os quais 

não são restritos a um templo sagrado, ao invés disso, são realizados nas casas, nos lajedos, 

nas ruas, nas praças, nas casas noturnas – inclusive Quaderna é proprietário de uma “casa-de-

recurso e tavolagem” que se chama “Estalagem à Távola Redonda492” –, logo, os rituais são 

partes constitutivas do cotidiano da comunidade e se manifestam em todos os lugares; (v) a 

Trindade que é formada por cinco elementos: Pai, Filho, Espírito Santo, como a Santíssima 

Trindade Católica, e mais a Mulher e o Diabo, sendo [...] “figurada através do animal 

heráldico e armorial brasileiro por excelência, a Onça Malhada”493; nesse sentido, (vi) a 

divindade não se manifesta como um [...] “sopro tênue [como apareciam as divindades] das 

outras religiões: aparecia-me [para Quaderna] como a Santíssima Trindade Sertaneja, um Sol 

ardente e glorioso, formado por cinco animais num só”494; assim, (vii) o Deus, que é ao 

mesmo tempo “judaico-tapuia e mouro-sertanejo”, é representado pela figura da “Onça 

Malhada”, a qual integra cinco animais: [...] “a Onça-Vermelha, a Onça-Negra, a Onça-Parda, 

a Corça Branca e o Gavião de Ouro, ou seja, o Pai, o Encourado, o Filho, a Compadecida e o 

Espírito Santo”495; (viii) este mesmo Deus, além de ser “judaico-tapuia e mouro-sertanejo”, é 

                                                 
488 PDR, op. cit., p. 550. 
489 Ibid., p. 74. 
490 PDR, op. cit., p. 574. 
491 Ibid., p. 543 
492 Lugar em que Quaderna, além de ser o proprietário, mantinha “um consultório astrológico e sentimental onde 

comparecem moças, rapazes, cavalheiros e senhoras dos mais poderosos desta Vila” e que se realizava, também, 

“festas saturnais e orgiásticas”, organizadas pelo primo de Quaderna, Arésio (ibid., p. 505). 
493 Ibid., p. 551. 
494 Ibid., p. 561. 
495 Ibid., p. 561. 
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também “meio-maçônico”496 e atende pelos nomes de “Adonai” – de origem judaica –, 

“Aureadugo497” – de origem tapuia –, “Onça Malhada” , “Jaguar Sertanejo”, “Deus sertanejo 

do Deserto da Judeia”. 

Em suma, esta religiosidade, ao invés de uma manifestação alienada, de um 

escapismo individualista, atrelada a um princípio niilista de negação da vida terrena, trata-se 

de uma manifestação de afirmação dos prazeres desta vida, que consagra e diviniza todos os 

espaços e que conecta todos os entes cósmicos. Nas palavras de Pedro Beato498, [...] “todos os 

lugares são sagrados”499 da mesma forma que todos os entes, representados por imagens 

zoomórficas e totêmicas, e que têm a “Onça” como seu principal símbolo, são divinos.   

  Exemplo sui generis de aplicabilidade da assunção dos entes como sujeitos no 

catolicismo sertanejo de Quaderna trata-se da “Santíssima Trindade Sertaneja”, já mencionada 

acima, que é formada por cinco pessoas500. Nela podemos perceber claramente o 

deslocamento da acepção do sagrado da doutrina cristã “oficial”. No cristianismo, a 

Santíssima Trindade refere-se a um Deus uno o qual subsiste em três dimensões espirituais, a 

saber, Pai, Filho e Espírito Santo, todas estas dimensões masculinas e habitantes do reino dos 

céus. Embora o sentido atribuído de [...] “comunhão e não solidão, distinções que não se 

excluem mas que se incluem, que não se opõem mas se compõem[...]”501, permaneça tanto na 

acepção religiosa de Quaderna quanto na cristã, sabemos que nesta última os elementos 

referentes à mulher e ao diabo não aparecem em sua formação tríade. Na religião de 

Quaderna, ao invés, a figura do “Diabo”, o anjo caído dos céus por ter desafiado Deus, 

representado na obra pela figura da “Onça-Parda”, e a figura da “Mulher”, que na tradição 

cristã representa a Maria, Mãe de Cristo, e que não ascendeu aos céus como seu filho, 

representada na obra pela “Compadecida” e pela “Corça Branca”, são incluídas nas dimensões 

das divindades espirituais.  

A inclusão do diabo na “Santíssima Trindade Sertaneja” como ser divino no 

catolicismo sertanejo de Quaderna deve-se, sobretudo, à influência do católico Samuel, que, 

                                                 
496 Ibid., p. 69. 
497 “Aureadugo” de acordo com Quaderna trata-se de um “nome formado pela contração do artigo ‘áureo’, isto é, 

‘de ouro’, parte tapirista de Deus, com a preposição ‘adugo’ [nome tapuio da Onça Malhada]. O ‘Aureadugo’ é, 

portanto, a Onça Malhada e de Ouro do Divino” (ibid., p. 551) 
498 Este personagem trata-se de um ancião da Vila de Taperóa casado oficialmente com Maria Safira, “uma 

espécie de ‘santo homem’ que nunca tocara em seu corpo” (PDR, op. cit., p. 173). Esta, por sua vez, possui um 

relacionamento extraconjugal com Quaderna. 
499 Ibid., p. 312 
500 Para o cantador Lino Pedra-Verde, a Santíssima Trindade seria formada por sete pessoas: “[e] todos eles são 

uma pessoa só [...]. todo esse pessoal santo e guerreiro” (Ibid., p. 704). 
501 BOFF, L. No princípio está a comunhão, não a solidão: O universo é feito de relações e nada existe fora das 

relações. Brasil de Fato, 26 out. 2012. 
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certa vez, ao ser questionado por Quaderna de ter feito um pacto com o Diabo, indaga-lhe o 

seguinte: “Me diga uma coisa: o Diabo não é um Anjo?”502. Quaderna responde que o Diabo 

um dia foi Anjo, mas que agora não o era mais. Samuel replica afirmando que a condição de 

Anjo seria irrevogável, haja vista que o ser do Anjo [...] “não tem contradições, é uno e 

perigoso em sua pureza de fogo!”503. Deste momento em diante, Quaderna passou a ver o 

Diabo como “um revoltoso” que precisaria ser reabilitado e “integrado na Divindade”504.  

No que se refere à inclusão da mulher na “Santíssima Trindade Sertaneja”, cabe 

mencionarmos que, no Romance da Pedra do Reino, evidencia-se um interesse em estabelecer 

uma certa dialética, uma relação orgânica e interdependente, entre o feminino e o masculino.  

Como exemplo dessa interdependência, podemos destacar: (i) a morte aparece personificada 

na forma feminina para Quaderna505; (ii) o animal que Clemente monta é uma “égua 

vermelha” chamada de “Coluna” e o que Samuel monta é um corcel negro chamado 

“Temerário”506,507; (iii) “Do ponto de vista social, o sexo masculino, mais forte, dominador e 

explorador do outro, era da Direita, e o sexo feminino, explorado, fraco, ressentido e 

revoltado, da Esquerda”; (iv) “Do ponto de vista do gosto, o sexo masculino, sóbrio e 

despojado, era da Esquerda, enquanto o feminino, com o amor pelos tecidos e pelas joias, era 

da Direita”508; (v) a obra é registrada formalmente por uma mulher, Dona Margarida, e 

narrada, como já sabemos, por um homem, Quaderna; e (vi) o narrador-protagonista se refere 

sempre, aos leitores e às leitoras – “nobres Senhores e belas Damas”509– simultaneamente. 

Assim, a inclusão do diabo e da mulher como seres divinos simboliza o verdadeiro sentido da 

Santíssima Trindade que, como princípio de unidade e completude, não pode deixar nenhum 

elemento de fora. 

 

3.3.3 O sentido teleológico  

 

O sentido teleológico da comunidade de Quaderna tem como simbologia a realização 

do Quinto Império no “Sertão do Cariri”, i.e., da realização do reino de Deus na Terra. Esta 

                                                 
502 PDR, op. cit., p. 261. 
503 Ibid., p. 261. 
504 Ibid., p. 562. 
505A respeito da morte como elemento feminino, Suassuna explica: “Como o povo sertanejo é machista, só criou 

a morte feminina. Aí eu, de minha parte, já inventei a contrapartida masculina. Eu acho que a morte aparece 

como mulher aos homens e como homem às mulheres” (SUASSUNA, 2013). 
506 Cabe enfatizarmos que estes personagens se constituem numa conformação dialética na obra. 
507 PDR, op. cit., p. 727. 
508 Ibid., p. 255.  
509 Ibid., p. 35. 
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sagração é realizada de forma velada, simbolizando, possivelmente, o ocultamento das 

comunidades do Brasil “Real”, e ocorre em dois momentos conseguintes, a saber: (i) quando 

Quaderna “secretamente” se autocoroa rei, no começo do ano de 1935, durante uma viagem à 

“Vila Bela da Serra Talhada”, local onde se localizam as duas “Pedras sagradas”, as “Pedras 

do Reino”510; e (ii) com a misteriosa chegada do Rapaz-do-Cavalo-Branco à Vila de Taperoá 

no mesmo ano511. Já mencionamos que este rapaz sumiu misteriosamente no dia da morte de 

seu pai, Dom Sebastião Garcia-Barretto, em 1930, e reapareceu, em 1935, numa Cavalgada 

que provocou tumulto na Vila de Taperoá. Tal episódio, supostamente de orientação 

comunista – segundo os relatos oficiais –, trata-se, como já dito anteriormente, de uma das 

razões para que houvesse a reabertura do inquérito em que Quaderna estava sendo acusado.  

Durante a chegada do Rapaz-do-Cavalo-Branco à Vila de Taperoá para a “Guerra do 

Reino”, i.e., para a instauração do Quinto Império, o cantador Lino Pedra-Verde declama, 

como se estivesse cantando um mantra ou fazendo uma oração, a história sobre a Guerra de 

Canudos, extraída, segundo ele, de um folheto de Jota Sara512 que ele decorara para cantar na 

feira. De acordo com Lino, a declamação do folheto era importante, pois o que estava para ser 

instaurado e a “Guerra de Canudos” se constituíam como “uma coisa só”. Em suas palavras, 

[...] quando o nosso Santo Antônio Conselheiro de Canudos disse que a monarquia 

da Revolução e da Guerra do Reino ia se dar era no Sertão, é porque já sabia que 

Dom Sinésio Sebastião [o Rapaz-do-Cavalo-Branco], O Alumioso, filho de Dom 

Sebastião, o Degolado, ia ser Prinspe da Guerra, aqui no Cariri! O Conselheiro [..] 

esse era homem sagrado e foi por isso que teve força para levar à frente a tribuzana 

macha de Canudos!513  
 

A chegada do Rapaz-do-Cavalo-Branco mobiliza os partícipes da Vila de Taperoá, 

mais especificamente, o “povo” pobre, que aguardava há anos a chegada do messias, 

profetizada por Quaderna. Cabe dizer que, no instante da chegada do rapaz, Quaderna estava 

cego. A cegueira simboliza, aqui, a abertura para um outro tipo de visão, isto é, ao invés de 

ver a empiria dos fatos, Quaderna vê – como um compreender – o sentido profundo daquele 

momento. Não por acaso, esta cegueira é intermitente: [...] “às vezes, quando menos espero, 

sem qualquer prenúncio que me avise, um raio fende o escuro-penumbroso em que vivo 

mergulhado, e então eu vejo”514, diz o narrador. Esta cegueira, como um “mal sagrado” que 

                                                 
510 Ibid., p.151. 
511 Esta data simboliza a “Revolta Comunista” ocorrida em 1935 contra o Governo de Getúlio Vargas. Conforme 

já argumentamos, o comunismo emerge no Romance da Pedra do Reino como um símbolo da luta daqueles que 

foram (e ainda são) marginalizados pelo Brasil “Oficial”.  
512 De acordo com José Calasans, Jota Sara é um “pseudônimo de José Ares, morador em Bendengó e 

conhecedor das histórias e estórias sertanejas atinentes à vida e às obras do Bom Jesus Conselheiro, reconstruiu, 

num folheto rimado, muitos episódios do tempo de Canudos” (CALASANS, s/d., p. 11). 
513 PDR, op. cit., p. 706. 
514 Ibid., p. 575. 
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acomete os Gênios, conforme assinala Quaderna, não é senão, segundo ele, uma “cegueira 

profética”515, enquanto ferramenta que lhe permite “enxergar” pelo aspecto “poético-literário” 

a chegada do rapaz e, consequentemente, o momento da sagração do Quinto Império. O que 

Quaderna narra, portanto, [...] “é baseado no que Clemente, Samuel e Lino Pedra-Verde”516 

disseram para ele. É nesta condição de uma “cegueira profética” que Quaderna narra o “fato 

milagroso”, relatado de forma “mais ou menos” confusa e contraditória517 pelas pessoas que 

acompanhavam o “milagre” da sagração:  

[...] algumas pessoas que tinham estado na Praça, diziam que o milagre começara 

com os toques de sino. É verdade que Frei Simão mandara tocar os sinos da Igreja 

Nova, mas agora era o sino da Igreja Velha, a de São Sebastião, que ficava na Praça 

[...] que começava a tocar a rebate, com repiques tão violentos e misteriosos que 

racharam a maioria das vidraças e ecoaram no Sertão inteiro. Outros, discordavam 

dessa opinião, dizendo que o som de bronze só pegara uma parte do Sertão, isto é, o 

nosso velho e sagrado Reino do Sertão dos Cariris Velhos da Paraíba do Norte. 

Todos, porém, eram unânimes quanto ao resto: no mesmo instante em que o sino 

começava a tocar freneticamente, eletrizando a multidão, por cima da velha Casa 

ancestral dos Garcia-Barrettos o espaço se fendeu, revelando algo de muito grande, 

estranho e cheio de fogo. Por entre chamas, resplendores e estalos de raio, apareceu 

no Céu uma gigantesca Onça Malhada, de pelos cor de ouro, cabeça negra e malhas 

vermelhas. Acima dela, via-se o enorme Gavião Real, aflando asas e criando, com 

isso, uma ventania de fogo, parecida com as ventanias incendiárias da Caatinga. 

Abaixo dela, na primeira linha, estavam duas outras Onças, uma negra e outra 

vermelha, e, abaixo destas, sozinha, uma Corça parda. A Onça tinha o corpo ferido e 

resplandecente de chagas e malhas, e tudo estava banhado [...] por uma chuva de 

gotas de sangue, que eram recolhidas embaixo por um enorme Cálice de ouro em 

forma de Taça. Circundando tudo, via-se aquilo que o nosso Povo costumava e 

costuma ver sobre os paços dos Reis mais estimados [...] o sangue e as visagens 

antecessoras da Pedra do Reino. A visão causava em todos [...] uma sensação ao 

mesmo tempo de terror e plenitude, de gozo sexual perfeito — com o gosto obsceno 

da Morte e o gosto sumarento do fruto da Vida; uma sensação que deixou todas as 

pessoas que a experimentaram saciadas ali e sedentas para o resto da existência [...]. 

E foi então que veio a segunda parte do milagre [...]: enquanto todo mundo 

permanecia assombrado, todos olhando uns para os outros na comunicação 

beatificada e muda do que estavam sentindo no sangue da alma, a tropa de 

Cangaceiros518 [...] desembocou na Praça, atirando por cima do Povo e assolando 

tudo a patas de cavalo. Levantou-se uma gritaria terrível [...]. Parece que [...] [o que 

eles queriam] era pegar o Rapaz-do-Cavalo-Branco [...]. Os Cangaceiros 

procuravam era afastar a multidão, para entrar na casa dos Garcia-Barrettos [...]. o 

Povo, em vez de correr da Praça, afluiu e se concentrou todo diante da casa, 

formando uma barreira difícil de ser transposta. Os Cangaceiros, vendo isso, 

começaram a impelir os cavalos para a multidão, a fim de afugentá-la. Quando a 

primeira pessoa foi mais atingida pelo peito de um cavalo e caiu, um homem do 

Povo destacou-se do meio dos outros e meteu um facho aceso na cara do Cangaceiro 

que a derrubara [...]. [Era] Chico Dionísio [...] uma onça, de valente [...]. Quando ele 

                                                 
515 Ibid., p. 575. 
516 Ibid., p. 727. 
517 Ibid., p. 727. 
518 Cabe mencionarmos que esta tropa tinha sido enviada por Arésio, irmão mais velho de Sinésio, o Rapaz-do-

Cavalo-Branco, que enfrentara o irmão reivindicando a herança do pai. Ambos os irmãos criaram uma cisão na 

Vila: de um lado, os “partidários de Arésio”, que eram “os membros da Aristocracia rural” e da “Burguesia 

urbana”, ou seja, aqueles que configuravam “o elemento mais poderoso do Sertão”; e, do outro lado, os 

“partidários de Sinésio”, que “eram os Almocreves, os cambiteiros, os Ciganos, as lavadeiras, os Vaqueiros, os 

cabras-do-eito, as Mulheres-Damas, os fazedores de chapéus de palha, os Cavalarianos, os cabras-do-rifle, as 

Fateiras, os Cantadores, os Cangaceiros...” (PDR, op. cit., p. 373-374), ou seja, o “Povo” sertanejo. 
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meteu o facho aceso na cara do Cangaceiro, deu um berro enorme, como se fosse 

ele, e não o outro, o ferido. Mas muito maior foi o berro do Cangaceiro, que levou as 

duas mãos à cara queimada e caiu do cavalo, sendo imediatamente apunhalado. 

Então o Capitão Ludugero [chefe dos cangaceiros] puxou o revólver e atirou em 

Chico Dionísio [matando-o]. A visagem da Onça Malhada desaparecera: 

campeavam a violência e a chacina, e o Gavião de ouro do Divino foi substituído 

pelo cruel Gavião da morte, que pairou um momento sobre Chico Dionísio e o 

Cangaceiro que ele matara, bebendo o sangue de todos dois [...].519 

 

Durante a chacina, – mencionada na citação acima – Quaderna e os moradores da 

Vila de Taperoá fugiram para um “Tabuleiro”, lugar em que já se encontrava [...] “aquele que 

era o centro e motivo de todo o barulho”, a saber: o Rapaz-do-Cavalo-Branco. Dentre a 

multidão que fugiu, destacam-se: o Cigano Praxedes, Lino Pedra-Verde, Luís do Triângulo, 

Samuel, Clemente, o Doutor Pedro Gouveia, o Frei Simão e tantos outros “partidários do 

Rapaz-do-Cavalo-Branco”520, o protetor do “Povo”. Todos eles passaram a noite no 

“Tabuleiro” em tendas improvisadas pelos ciganos. Quaderna narra que, [...] “de vez em 

quando, chegava um homem do Povo, armado de foice, de espingarda e querendo alistar-se 

debaixo da Bandeira do Divino”521. De sua tenda ele [...] “ouvia gritos de desafio522, por entre 

os cantos das excelências rezadas pelos que tinham morrido”. Assim, aquilo que poderia 

significar o fim da “Guerra do Reino” se constituiu como uma nova fase: [...] “a nova rodada 

do jogo”523.  

As considerações supracitadas e a citação acima evidenciam o diálogo intertextual 

entre a narrativa do Romance da Pedra do Reino e a narrativa da obra Os Sertões, de Euclides 

da Cunha. Uma das evidências desse diálogo trata-se de compreendermos a perseguição do 

grupo de cangaceiros – representando os interesses das elites locais e urbanas – ao Rapaz-do-

Cavalo-Branco – representante do “povo” – como sendo uma alusão à Guerra de Canudos, em 

que soldados pobres, representando os interesses do Brasil “Oficial”, lutaram contra os pobres 

do Arraial de Canudos. Outra evidência que fundamenta esta intertextualidade, se manifesta 

quando Lino Pedra-Verde informa que a “Guerra de Canudos” e a “Guerra do Reino” são 

partes constitutivas de uma coisa só524. 

Para entendermos o sentido desta assertiva acima, é necessário compreendermos as 

dimensões que confere o sentido teleológico que atravessa a comunidade de Quaderna: (i) o 

                                                 
519 PDR, op. cit., p. 727-730. 
520 Ibid., p. 730. 
521 PDR, op. cit., p. 731-732. 
522 “Modalidade poética, escrita por um poeta ou cantador, em forma de disputa fictícia entre ele próprio e um 

adversário, ou entre dois outros contendores” (DESAFIO. In: DICIONÁRIO Eletrônico Houaiss, 2009). Prática 

muito popular no sertão nordestino. 
523 PDR, op. cit., p. 732. 
524 Ibid., p. 706. 
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Rapaz-do-Cavalo-Branco, como o espírito da restauração, que atravessa todos os tempos, 

todas as guerras, declínios e restaurações; (ii) a morte de Dom Sebastião Garcia-Barretto e a 

continuidade do reino realizada por Quaderna, como símbolo da renovação e vitalidade 

comunitária; e (iii) João Melchíades, o ex-combatente de Canudos, como sendo a 

personificação da memória da comunidade, cordelizada e cantada. Todas estas dimensões 

funcionam como emblema e prova da viabilidade e continuidade das comunidades do Brasil 

“Real”, cujo expoente máximo é o Arraial de Canudos. Portanto, partimos do princípio de que 

a mensagem principal que a narrativa do Romance da Pedra do Reino quer nos passar reside 

em afirmar que o evento trágico, narrado por Euclides da Cunha, não constituiu o fim daquela 

comunidade, exemplo excelso do Brasil “Real” sertanejo, pelo contrário, ela permanece viva 

nas narrativas memorializadas e se renova no tempo e no espaço. É nesse sentido de 

continuidade e viabilidade comunitária, que Lino Pedra-Verde declama o folheto sobre a 

Guerra de Canudos que dizia assim: 

‘O Leitor já viu contar 

a história do Conselheiro? 

Foi um simples Penitente 

que assombrou o mundo inteiro: 

modesto, honesto e valente, 

que fascinou muita gente 

neste Sertão brasileiro! 

 

Sua Arma era uma verga 

na espécie de bastão. 

Era o tipo de Moisés 

pregando pelo Sertão: 

imitava-o no Sinai 

e o Povo o tinha por Pai 

e autor da Redenção! 

 

A Nação gastou dinheiro 

e cinco mil Oficiais! 

Nos pelados de Canudos 

estão seus restos mortais! 

Os ossos, petrificados: 

veio gente dos Estados 

que não voltou nunca mais! 

 

Reuniu-se aquela gente 

pr’o dia da Redenção, 

esperando o Salvador 

e o Rei Dom Sebastião! 

Gente fazia fileira: 

foi a Troia Brasileira 

nos carrascais do Sertão!’525 

 

Não obstante Euclides da Cunha ter tido a sensibilidade para perceber o Brasil 

“Real” sertanejo, afirmando a sua fortitude, enquanto viabilidade, para ele o sertanejo teria 

                                                 
525 PDR, op. cit., p. 706. 
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sido derrotado pelo Brasil “Oficial”, correlato dos influxos da modernidade ocidental, 

morrendo no evento trágico de Canudos. Como contraponto à percepção de Euclides de um 

mundo trágico, Max Weber, num contexto e perspectiva diferentes, percebeu como o processo 

de constituição da modernidade, e o “desencantamento do mundo” que lhe é correlato, possui 

uma dimensão trágica526. A própria ciência que ele sustenta acaba sendo trágica, afinal o 

mundo moderno matou Deus527, deixando de ser encantado, para dar lugar à racionalidade 

humana, como sendo aquela que reivindica em vão o sentido último das coisas.   

No Romance da Pedra do Reino de Suassuna, ao invés, o sertanejo de Canudos não 

morreu nem o mundo deixou de ser encantado528: mesmo diante de todas as guerras e 

tragédias – em sua maioria engendradas pelos influxos do sistema capitalista moderno –, que 

simbolizariam o fim, elas se constituem como o começo de uma nova etapa, de um porvir das 

comunidades do Brasil “Real”. 

É no contexto de um mundo encantado que, no final da obra, Quaderna diz que, sem 

que ele [...] “quisesse ou notasse isso, o aspecto real e político de todos aqueles 

acontecimentos foi ficando de lado e cedendo passo ao aspecto poético-literário, muito mais 

real e embandeirado do que o outro”529. O aspecto “poético-literário”, conforme 

apresentamos, é aquele que confere o mundo em sua totalidade, o mundo encantado, pois 

engloba todos os entes. A apreensão do mundo em sua totalidade pressupõe que o mundo, ao 

invés de relações societárias abstratas entre humanos, se estabelece através de relações 

comunitárias entre sujeitos, no sentido originário do “ser-com”530. Assim, valendo-nos do 

constructo teórico em torno do conceito de comunidade formulado por Espósito e com base 

nos pressupostos supracitados, podemos afirmar que só existe mundo, enquanto relações 

significativas, interdependentes e orgânicas, em comunidade.  

Congruente com essa abordagem, de uma compreensão poética do mundo, Quaderna 

no final da obra, momentos após ele encerrar o depoimento prestado ao Juiz-Corregedor, tem 

uma espécie de sonho acordado, i.e., um alcance de uma outra dimensão da realidade na 

vigília. Em suas palavras: 

Imperceptivelmente, sem que eu quisesse ou notasse isso, o aspecto real e político 

de todos aqueles acontecimentos foi ficando de lado e cedendo passo ao aspecto 

poético-literário, muito mais real e embandeirado do que o outro. Coisas grandiosas, 

                                                 
526 Cf. WEBER, M. “Rejeições Religiosas do Mundo e seus Direções” In: ______. Ensaios de Sociologia. 5ª ed. 

Rio de Janeiro: LTC Editora, 1982, p. 371-410. 
527 Cf. NIETZSCHE, F. W. A Gaia Ciência. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 
528 Uma narrativa importante que trata dessa perspectiva de um “mundo encantado” trata-se do livro O Reino 

deste Mundo (1949), de Alejo Carpentier, que relata a independência do Haiti (cf. CARPENTIER, A. O reino 

deste mundo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1985).   
529 PDR, op. cit., p. 739. 
530 Cf. ESPÓSITO, 2003, op. cit. 
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guerreiras e cavalarianas misturavam-se, insensivelmente, com amores [...]. Na 

minha cabeça e no meu sangue, amalgamava-se tudo aquilo, de modo cada vez mais 

confuso, belo e glorioso. A agradável sensação do queijo, do pão com manteiga e do 

vinho [...] espalhava-se em minhas veias, causando-me um calor, um torpor e um 

formigamento no corpo, o que era tanto mais gostoso porquanto, por fora, eu 

começava a ser envolvido, já, pelo frio da noite do velho Sertão do Cariri. Foi nesse 

momento que devo ter adormecido, pois a última sensação mais ou menos lógica 

que me lembro de ter experimentado foi a de avistar, em torno da luz baça, da 

lâmpada suja de poeira e de teias-de-aranha, algumas mariposas que esvoaçavam. — 

“Vai chover amanhã, e o inverno, este ano, parece que vai ser bom!” — pensei 

comigo mesmo. E então, adormeci na espreguiçadeira.531  
 

Neste momento, Quaderna diz que todos os seus anseios se juntaram “num sonho 

só”532. A sua missão estava cumprida, ele havia finalizado formalmente, com o seu 

depoimento, a [...] “Obra de pedra e cal, edificando, no centro do Reino, o Castelo e Marco 

sertanejo que tinha sido o sonho de toda a minha vida”, diz ele. Por consequência, as 

instituições representantes do Brasil “Oficial” – a saber: “Academia Brasileira de Letras”, o 

“Instituto Histórico e Geográfico Paraibano” e a “Igreja Católica” – estavam todas elas 

reunidas para a coroação do “Rei” Quaderna. Ele narra, assim, o momento da sua coroação: 

[...] O Arcebispo da Paraíba, [...] pegava uma Coroa de louros, cujas folhas eram de 

prata. Ia me coroar com ela, quando Rodrigues de Carvalho e Sylvio Romero — que 

eram estranhamente parecidos com João Melchíades e Lino Pedra-Verde — 

interrompiam, dizendo: — Em nome dos Cantadores e do Reino, conjuro todos a 

coroar o nosso Rei com a Coroa de couro e prata do Sertão, trançada de espinhos de 

mandacaru e medalhada com folhas de ouro de Angico, Braúna e Pau-brasil!  

 

O Arcebispo da Paraíba consultava o Mestre de Cerimônias, que não era outro senão 

Joaquim Nabuco [...]. Então, acolitado por Dom José de Alencar e por Dom 

Euclydes da Cunha o Arcebispo da Paraíba me coroava finalmente como Rei da 

Távola Redonda da Literatura do Brasil, ante a alegria delirante do Povo Brasileiro e 

ao som de uma Música sertaneja de tambores, pífanos, triângulos, violas e rabecas. 

[...] Todos os Condes e fidalgos ali reunidos cantavam, com essa música, uns versos 

de autoria do genial Vate paraibano Antônio da Cruz Cordeiro Júnior, versos nos 

quais, já antevendo a minha Coroação, ele escrevera, no século XIX:  

 

“De onde vem esse Bardo Peregrino 

 e esse Canto de fogo e do Divino, 

de Arcanjos, pedra e Luz? 

Ante o Gênio da Raça o Povo anseia 

e a grande Pátria sua Voz alteia  

pois o Gênio reluz! 

Ó Quaderna, perdoa! Esse delírio 

quer dizer que teu Gênio, aí do Empíreo, 

adeja sobre nós! 

Perdoa, ó Rei, se aqui, aos pés do Trono, 

viemos teu Sonho, e a Visão e o Sono 

quebrar com rude Voz!  

É que, da Turba brilhante,  

teu Vulto se destacou: 

Muito acima e muito adiante como um Gavião plainou. 

No voo de Fogo altaneiro 

                                                 
531 PDR, op. cit., p. 739, grifo nosso. 
532 Ibid., p. 739. 
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é o Gavião Brasileiro 

que mais alto se elevou. 

Subiu, subiu e seu Grito 

foi sagrado no infinito onde o Sol o consagrou!”  

 

Para falar a verdade, nobres Senhores e belas Damas, os versos tinham sido um 

pouco modificados para a ocasião [...]. Na essência, porém, era esse o Enigma e 

logogrifo em versos que cantavam e que eu aproveito para, com ele, dar por 

terminado este folheto e romance do Canto Genial da Raça Brasileira.533  
 

 O fim do “folheto” e “romance” da Pedra do Reino narrando o momento da 

coroação de Quaderna representa, evidentemente, o reconhecimento por parte destas 

instituições da dinâmica constitutiva de sua comunidade sertaneja, representante do Brasil 

“Real”. Ela simboliza ainda uma reconciliação dos dois brasis: (i) de um lado, a coroação de 

Quaderna, um representante do Brasil “Real”, pela outorga dos representantes do Brasil 

“Oficial”, e (ii) de outro lado, o fato dos intelectuais, representantes deste último, se 

parecerem “estranhamente” com os cantadores, representantes do primeiro. Neste sentido, 

poder-se-ia afirmar que, ao invés de serem termos mutuamente excludentes, o Brasil “Real” 

passaria então a se constituir como a “alma” ou “espírito” (encantado) do Brasil “Oficial”.  

Diante dos argumentos supracitados, o sonho acordado de Quaderna deve ser 

entendido, não como uma ilusão ou falsidade, mas como um ato de imaginação ativa, no 

sentido de que o “aspecto poético literário” é considerado como sendo “muito mais real” do 

que o “aspecto real e político”. Com efeito, é no momento deste sonho acordado que 

Quaderna acredita ter cumprido, de fato, a sua missão de afirmar e apresentar aos leigos do 

Brasil “Oficial”, o seu Brasil “Real” sertanejo. Assim, logo após ter cumprido a sua missão e 

em harmonia com o cosmo, Quaderna tem a sensação reconfortante de que “Vai chover 

amanhã, e o inverno, este ano, parece que vai ser bom!”534 

   

 

 

 

 

 

                                                 
533 PDR, op. cit., p. 741-742, grifo do autor. 
534 Ibid,  p. 739, grifo do autor. 
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4 FUGA: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta deste trabalho residiu numa analise interpretativa do discurso do sertanejo 

subjacente a uma obra ficcional, por meio de um olhar sociológico. Para isso, tivemos que 

percorrer outras dimensões que conformam o sentido deste sujeito, como se este aparecesse 

para nós em “roupagens” ou camadas, que aos poucos iam desnudando-o e desvelando o seu 

sentido profundo.  

Uma das motivações que conduziu nossa pesquisa foi a de buscar um entendimento 

do que denominamos por “dimensão poética” da investigação sociológica, em sintonia com a 

postura crítica de Gilberto Freyre. A obra de Suassuna foi de suma importância para o 

desdobramento desta pesquisa. Percebemos em Suassuna um interesse de relevância 

sociológica, sobretudo no Romance da Pedra do Reino, que favoreceu um diálogo entre a 

sociologia e a literatura e, portanto, uma abertura para esta dimensão poética da sociologia. 

Era como se Suassuna fosse um “mestre”, cuja especificidade residia num “modo de fazer” 

sociologia profunda do sertão. Nesse caso, o Romance da Pedra do Reino se constituía como 

uma espécie de “tratado sociológico”, cuja matéria seria a dinâmica que configura o sentido 

deste espaço cósmico. Em outras palavras, parece-nos que Suassuna, para ser sociólogo, 

resolveu ser escritor. 

A pertinência sociológica da obra, no entanto, não reside nos elementos que lhe são 

extrínsecos – tais como a circunstância histórica em que ela foi publicada, as motivações do 

autor, o seu envolvimento político, os problemas familiares etc. –, mas, sim, naqueles 

elementos que se revelam no meu encontro com o narrador Quaderna. A narrativa de 

Quaderna ressignificou o meu ser-no-mundo e foi através desta ressignificação que busquei os 

elementos sociológicos do texto. 

A respeito das “roupagens” ou camadas de sentido do sertanejo, cabe enfatizarmos 

que esta pesquisa se trata de um desdobramento do trabalho final de graduação em sociologia, 

o qual residiu na tentativa de compreender, sobretudo, os discursos que conformaram este 

sujeito no contexto da consolidação do Estado Nação Moderno no Brasil. Nesse contexto, era 

a “voz” do “outro” que permitia o “aparecer” deste sujeito. Os desdobramentos deste trabalho 

e a contribuição do “mestre” de sociologia do sertão possibilitaram adentrar outras camadas 

possíveis de apreensão deste sujeito que se apresentaram por meio da própria “voz” do sertão. 

Com efeito, no primeiro capítulo desta dissertação, buscamos destacar os elementos 

formais da obra que se perfaziam através de uma arte armorial e, por consequência, de uma 

“cordelização” do texto. Nesse direcionamento, parece-nos que a arte “erudita”, ao se 
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“cordelizar”, desvela um nível profundo da arte “popular”. Encenada nesse processo de 

“cordelização”, oriundo de uma matriz “popular” sertaneja, a narrativa do Romance da Pedra 

do Reino busca afirmar o direito das comunidades sertanejas do Brasil “Real” de existirem e 

se manifestaram do jeito que são. 

No segundo capítulo, procuramos a dimensão da “voz” de Quaderna que estabelecia 

uma crítica aos discursos do “outro”, i.e., daquelas elites que pretendiam estabelecer como 

válida uma única história sobre a formação e sentido do Brasil. Interessante notar que, se na 

graduação o ponto de partida foi o discurso do “outro”, no mestrado a ênfase dada 

estabeleceu-se na perspectiva de Quaderna sobre este mesmo discurso. 

E, finalmente, no terceiro capítulo, buscamos desvelar a dimensão poética da “voz” 

de Quaderna que revela o sentido existencial de sua comunidade sertaneja, como emblema 

que marca a continuação, a viabilidade e a positividade das comunidades sertanejas.  

 Cabe ainda salientar que, ao invés do sertanejo como sendo uma (nova) identidade 

nacional, nosso intuito consistiu em apresentar que, na narrativa de Quaderna, há um processo 

que “desconstrói” o Estado Nação (Brasil) – enquanto abstração –  ao “re-construir” uma 

comunidade local (sertão) – enquanto um acontecimento narrativo. É nesse processo que 

Quaderna apresenta a viabilidade existencial das comunidades sertanejas, numa continuidade 

intertextual da comunidade de Canudos – que, por sua vez, permanece viva e ativa nas 

memórias dos sertanejos.  

Com relação à cisão entre os tantos “Brasis Reais” e o Brasil “Oficial”, a condição de 

Quaderna que o impede de escrever e que o leva a registrar a sua obra pelas “mãos” do Brasil 

“Oficial” simboliza a intenção do narrador em estabelecer uma reconciliação dos dois brasis. 

Conforme argumentamos no terceiro capítulo, poder-se-ia afirmar que, ao invés de serem 

termos mutuamente excludentes, no Romance da Pedra do Reino, o Brasil “Real” passa a se 

constituir como a “alma” ou “espírito” do Brasil “Oficial”. É neste “espírito” que reside o uni-

verso encantado sertanejo, i.e., a dimensão profunda daquela [...] “terra agreste, espinhenta e 

pedregosa, batida pelo Sol esbraseado” e que [...] “habita a raça piolhosa dos homens [e das 

mulheres]”535. Em suma, como diria o sertanejo João Cabral de Melo Neto, “o fantástico 

espaço suassuna” nos faz compreender a voz de “um deserto que funda”536.  

 

 

                                                 
535 PDR, op. cit., p. 31. 
536 MELO NETO, J. C. Pedra do Reino. In: ______. Obra Completa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 

1994, p. 202. 
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ANEXO 

 

Insígnia Astrológica de Dom Pedro Dinis Quaderna, O Decifrador. 

 

                      

 

Bandeira das Onças, que vinha na Cavalgada do Rapaz-do-Cavalo-Branco. 
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Bandeira do Gavião 

  

Bandeira do Anjo que vinha na Cavalgada do Rapaz-do-Cavalo-Branco. 
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APÊNDICE 

Quadro 5 – “Cordelização” do Romance da Pedra do Reino 

 
Folheto Linguagem do Folheto 

 

Linguagem de Quaderna 

O Romance do Pavão 

Mysterioso/ que pode 

ser encontrado com a 

assinatura de José 

Camelo de Melo 

Resende ou João 

Melchíades Ferreira 

da Silva; 

A história desse folheto trata das 

aventuras de um rapaz que viajava com 

seu “pavão” pelo mundo e que se 

encantou por uma condessa. O “pavão”, 

muito mais do que ser factualmente um 

aeroplano, é parte constitutiva do rapaz, 

sempre o acompanhando em sua saga.   

A relação rapaz – pavão remete-nos a 

relação rapaz – cavalo do Romance da 

Pedra do Reino e revela a união e 

interdependência dos entes como sujeitos. 

Ao invés de meros “objetos” funcionais, o 

pavão e o cavalo são partes constitutivas de 

ambos os rapazes. 

O Homem que Casou 

com a Jumenta, 

assinado por José 

Francisco Borges, 

mais conhecido por J. 

Borges. 

A história desse folheto, como o próprio 

título sugere, trata-se do casamento de 

um homem com a sua jumenta. 

Além de simbolizar o congraçamento entre 

humanos e não-humanos, esta história 

subverte os preceitos morais cristãos ao 

narrar com humor uma relação zoófila. A 

respeito desse aspecto, Quaderna narra que 

já sonhou que estava “trepando” com a onça 

que morava com ele na fazenda do seu tio-

padrinho. Numa outra passagem da obra 

Quaderna, ao ver uma “Onça de Pedra” 

numa furna, diz que se “trepasse” com ela 

morreria, de tão intenso que seria o prazer, e 

ressuscitaria tal como a onça 

O Rapaz que Mamou 

na Onça, assinado 

por Severino Milanez 

da Silva. 

Esse folheto trata a “onça” como 

símbolo de força e coragem 

Conforme já mencionamos, o termo “onça” 

refere-se não apenas ao ser da onça, 

situando-se como um elemento simbólico. 

A Vitória do Bode 

Cheiroso, o Bode 

Vereador, assinado 

por Delarme 

Monteiro Silva. 

Novamente um animal protagonizando a 

narrativa, na posição de um político 

eleito pelo povo, configurando a 

interdependência dos sujeitos. 

O bode é um animal importantíssimo na 

comunidade de Quaderna, está sempre 

presente seja como alimento, como oferenda 

para as divindades, seja como vestimenta, 

etc. Sobre o cheiro do bode, Quaderna recita 

um folheto que diz: “O Bode fede a Vida 

mas a Lacraia pica e traz a Morte [...]”. E 

explica que é “como se o Bode fosse um 

signo da Vida, e a Lacraia envenenada um 

signo armorial da Morte”  

A Chegada da 

Prostituta no Céu, 

assinado por J. 

Borges (2004) 

Esse folheto endossa uma crítica ao 

preceitos morais cristãos. Interessante 

destacar que na narrativa, a prostituta 

transforma o céu num “cabaré”. 

Questionado por um dos santos sobre 

aceitar tal comportamento, Jesus diz: 

“deixa essa pobre coitada [...] na terra 

não teve apoio em meio a sociedade/ 

levou a vida sofrendo e fazendo 

caridade”    

Já vimos que no sertão, de acordo com 

Quaderna, prostituta é “Mulher-Dama”, o 

que, segundo ele, [...] “enobrece demais essa 

gente, fazendo com que elas pareçam Damas 

de copas, ouro, paus e espada!” 
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