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RESUMO 
 
 
O objetivo deste trabalho é demonstrar que o escritor João Simões Lopes Neto foi 
pioneiro na apresentação do narrador como membro da cultura que narra, como 
protagonista de um povo que representa e um dos primeiros que conseguiu 
equacionar a problemática da representação do ambiente rural na literatura 
brasileira sem a mediação de um narrador culto. As obras Contos Gauchescos e 
Lendas do Sul são unificadas e os contos e lendas transformados em uma só 
narrativa quando o narrador Blau Nunes, através do recurso da memória, revive a 
história do Rio Grande Sul, no período que coincide com sua própria biografia. 
Todavia, esse narrador torna-se plural por falar não somente do gaúcho, mas das 
inquietações do povo brasileiro que representa. Para tal demonstração, recorri a 
obras de Coelho Neto, Monteiro Lobato e Guimarães Rosa, que também versam 
sobre o tema do homem rural, mas sob a ótica de um narrador culto, com uma visão 
de fora do universo narrado, com o objetivo de diagnosticar e solucionar os 
problemas do campo e de sua gente. Analisei as obras sob à luz da teoria do 
discurso de Mikhail Bakhtin, que vê no narrador elemento fundamental na 
construção dos discursos que transitam na obra literária. Assim, procurei demonstrar 
que o narrador Blau Nunes, criação de João Simões Lopes, é uma instância 
narrativa de caráter “essencialmente social, historicamente concreto e definido e seu 
discurso é uma linguagem social e não um dialeto individual”. (BAKHTIN, 2010, p. 
135).  
 
 
Palavras-chave: J. Simões Lopes Neto. Homem rural. Análise do discurso. Narrador. 
 



ABSTRACT 
 
 
The objective of this work is to demonstrate that João Simões Lopes Neto was the 
first writer to present a narrator as member of the narrated culture, as the protagonist 
of his people and one of the first to equate the problem in the representation of the 
rural environment within the Brazilian literature without the mediation of a scholar 
narrator. The works Contos Gauchescos and Lendas do Sul are unified and the tales 
and legends become one narrative when the narrator Blau Nunes, through the use of 
his memory, retells the history of Rio Grande do Sul, in the period that coincides with 
his own biography. However, the narrator becomes plural by speaking not only about 
gauchos, but also about the concerns of the Brazilian people he represents. For this 
demonstration, I investigated the works of Coelho Neto, Monteiro Lobato and 
Guimarães Rosa, which also deal with the theme of the rural man, but from the 
perspective of a scholar narrator, with an outside view of the narrated universe, in 
order to diagnose and solve the problems of the countryside and its people. The 
analyzes of the works were carried out in the light of Mikhail Bakhtin’s discourse 
theory, that sees the narrator as a fundamental element in the construction of  the 
literary discourses. Thus, I tried to confirm that the narrator Blau Nunes, creation of 
João Simões Lopes, is a narrative instance "essentially social, historically concrete 
and defined and his speech is a social language and not an individual dialect." 
(BAKHTIN, 2010, p. 135). 
 
 
Keywords: J. Simões Lopes Neto. Rural man. Discourse Analysis. Narrator. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A realização desta pesquisa, que já vinha sendo pensada com foco na obra 

do escritor gaúcho João Simões Lopes Neto desde a dissertação de mestrado, teve 

uma série de motivações. Uma das principais, porém, está fundamentada em 

questões identitárias particulares, pois ter vivido no Rio Grande do Sul despertou em 

mim o desejo de investigar as várias semelhanças que encontrava entre o Sul e o 

Norte do país, de onde sou natural.  

Nesse percurso investigativo, me deparei com as obras de Coelho Neto, 

Monteiro Lobato e Guimarães Rosa e percebi que o limite das coincidências não era 

o Sul e o Norte. Curiosamente, as obras que lia revelavam muito da minha origem e 

da minha formação como indivíduo e sujeito social.  

Se a literatura desempenha funções na vida da sociedade, para mim a 

função foi esta: de redescobrir-me como parte de um todo, me vendo através do 

olhar do outro. Mais ainda, de me fazer entender as origens de muitas de minhas 

crenças, princípios e posturas como membro constituinte de uma sociedade que não 

começou quando nasci, mas que ajudou a me moldar, juntamente com minhas 

escolhas e percursos. Estudar a temática do homem rural é, então, resgatar um 

pouco de mim mesma; o que fui, o que sou e visualizar, através do olhar dos 

narradores, um devir. 

Durante a pesquisa, constatei que a temática do homem rural tem sido 

recorrente na literatura brasileira nas mais diversas abordagens e com os mais 

variados objetivos, desde os mais corriqueiros, como compilar o folclore brasileiro, 

até os mais complexos, como buscar e caracterizar a raiz da identidade brasileira.  

Destarte, é possível identificar essa temática na produção literária de Norte a 

Sul do Brasil, presente na representação do espaço geográfico e paisagístico do 

meio rural e tudo que se relaciona a ele: costumes, trabalho, religiosidade e 

linguagem, seja por meio da denominação do universo do sertanejo, do campeiro, 

ou do ruralista. Ademais, ela é registrada em vários momentos da história da 

literatura brasileira, caracterizados por olhares diversos voltados a esse aspecto da 

vida interiorana do Brasil. Porém, observa-se que, na maior parte das produções, 

esses olhares assumem uma perspectiva de fora para dentro, com o ponto de vista 

de um visitante sobre as figuras que povoam o universo rural. Dessa forma, esses 

olhares geralmente exibem uma visão estereotipada do campo e o que veiculam não 
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ultrapassa o nível da caricatura e do pitoresco acerca das regiões representadas. 

Sendo assim, essa perspectiva enfatiza o registro do folclórico e a fixação de tipos 

como síntese do meio a que pertencem.  

Além dessas verificações, nota-se que na maioria das obras literárias que 

tomam o campo como temática, há sempre uma oposição entre a cultura rústica e a 

cultura urbana, seja na caracterização do espaço ou configuração das personagens 

que nele circulam. Aliado a esse fator, há o problema da linguagem, uma vez que a 

temática do homem rural tende para o foco na fala inculta do homem rústico, 

principalmente no que tange aos seus aspectos exóticos, se comparada á fala culta 

do homem citadino.   

Essas dicotomias reforçam a visão da incompatibilidade do homem rural 

com ambientes diferentes do seu, isolando-o numa mentalidade provinciana. Tal 

mentalidade justificaria a incapacidade do homem rural de se narrar, delegando esta 

função a um representante citadino e de cultura letrada. Dessa forma, toda a sua 

complexidade é apreendida pelo ponto de vista desse narrador culto, gerando uma 

dualidade nos discursos e, portanto, uma divergência entre culto e popular presente 

no contraste da linguagem e caracterização das personagens rurais e seus 

narradores citadinos, o que coloca cada um em extremos da narrativa. 

Essas duas questões, isto é, a visão de fora e a forma da representação, 

configuram um problema comum na representação do universo rural na literatura: a 

alteridade. 

A crítica literária aponta como fator preponderante para entender o tipo de 

representação do homem rural na literatura os próprios rumos que o país tomava no 

final do século XIX e início do século XX. Antonio Candido (2002) destaca que foi a 

“busca do tipicamente brasileiro através das formas de encontro, surgidas do 

contacto entre o europeu e o meio americano” (P.6) que promoveu tanto uma 

espécie de identificação do brasileiro com esse homem rústico, quanto a sua 

idealização. Não obstante, como observa Lafetá (2000, P.22), já nesse período, 

principalmente nos primeiros trinta anos do século XX, havia uma grande tendência 

à ruptura com o modelo de representação literária vigente. O crítico refere-se às 

efervescências literárias dos anos vinte do século passado e destaca: 

“curiosamente, é a experimentação de linguagem, com suas exigências de novo 

léxico, novos torneios sintáticos, imagens surpreendentes, temas diferentes, que 

permite – e obriga – essa ruptura.”   
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Lúcia Lippi Oliveira (1982), em seu texto As raízes da ordem, também 

destaca que no período de 30 surgiu uma espécie de “denúncia do Brasil arcaico, 

atrasado, comandado por uma política incompetente”, seja para mostrar as 

dicotomias do país “inventariando nossos defeitos e nossas virtudes, seja para 

determinar com exatidão as coordenadas da civilização brasileira” (OLIVEIRA, 

1982). 

Todas essas considerações confirmam a existência de um esforço por parte 

de nossos intelectuais de romper com a artificialidade na representação do ambiente 

rural. Contudo, embora seja possível confirmar essas questões em várias produções 

literárias de autores renomados, com inovações da linguagem para abordar o 

universo rural, no que concerne à voz que narra, os procedimentos continuavam 

vinculados aos tradicionais. É nesse sentido que me propus a investigar essa 

temática: para entender o processo de amadurecimento de sua representação, 

alguns dos fatores que o impulsionaram e suas implicações, a partir da obra do autor 

gaúcho João Simões Lopes Neto. 

 

2. PRELIMINARES: UMA PITADA DE TEORIA 

 

2.1 METODOLOGIA, CONCEITOS E DEFINIÇÕES. 

 

Talvez movida pelo hábito acadêmico de evidenciar as premissas do 

trabalho desenvolvido, achei-me na necessidade de compor essa primeira parte do 

texto antes de entrar de fato nas questões analíticas. Não pretendo com isso ser 

muito extensa, apenas fornecer algumas informações que considero relevantes para 

situar os leitores sobre o que me dispus a fazer e também definir alguns conceitos 

que serão recorrentes ao longo do trabalho.  

Como objeto da pesquisa, utilizei o recorte da produção literária do final do 

século XIX e início do século XX, representado pela obra de Coelho Neto e João 

Simões Lopes Neto; e sigo até meados do século XX, tendo como representantes 

desse período Monteiro Lobato e João Guimarães Rosa.  

As obras escolhidas seguem o mesmo critério da seleção dos autores, visto 

que estes possuem também outros tipos de narrativas que fugiriam à composição do 

material desejado, não permitindo, assim, o estudo da totalidade das obras como 

conjunto, voltado para o mesmo tema num determinado período de sua produção 
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literária. Desta forma, dentro desse critério, analisei as obras que, no meu 

entendimento, preenchiam os requisitos quanto à escolha do tema, isto é, obras que 

versam sobre o homem rural, seu modo de ser, suas relações sociais e seu vínculo 

com a terra.  

Essa escolha também está associada à questão regional que cada autor 

parece ter estabelecido para muitas de suas narrativas, revelando personagens e 

cenários tipicamente relacionados a um determinado aspecto da vida brasileira. 

Antecipo, que em alguns casos, mesmo narrando histórias sobre regiões com traços 

culturais específicos, os autores conseguiram escapar do localismo como fator 

condicionante da obra ao meio de produção.   

Para efeito de comparação, selecionei as narrativas pautadas em elementos 

coincidentes para representar o homem rural: o tom dramático do enredo, as 

superstições e crendices; os subtemas como o amor, o ciúme, os códigos de honra 

fundamentados na violência; a relação entre o bem e o mal. Além dos destaques 

nas semelhanças, também enfatizo as diferenças encontradas nas obras e a 

maneira singular que cada autor lançou mão para trabalhar a forma da 

representação do homem rural.  

Destarte, de posse desses dados, procurei evidenciar a possível 

continuidade de uma tradição narrativa e, em outra medida, a sua ruptura, buscando 

entender de que forma a produção literária brasileira, que se utiliza da temática do 

homem rural, consegue superar a problemática da representação, além de detectar 

as estratégias utilizadas para tal. 

A maior parte das narrativas que trata da questão rural está classificada nos 

manuais de literatura como regionalistas. A temática, todavia, não é exclusiva de um 

período ou outro da produção literária no país, pois muitos autores, ainda 

influenciados pela questão nacional desencadeada pelo Romantismo, por exemplo, 

ou repetem o modelo ufanista ou lhe dão outra roupagem agregada à questão 

social. Assim, essa temática passa por diversas transformações ao longo de sua 

abordagem, confirmando que as questões que motivaram seu surgimento ainda não 

foram totalmente resolvidas, sendo ainda atuais as reflexões sobre o tema.  

Nesse sentido, a retomada do tema rural será apresentada nas narrativas de 

Sagarana (1946), de Guimarães Rosa, por constituírem ainda bastante das 

preferências do autor pelo regionalismo tradicional, isto é dos seus elementos 

folclóricos, mas já revelando aspectos que os diferenciam deste. O intuito é analisar 
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o ângulo escolhido para sua interpretação da realidade rural mineira e como ela 

coincide com as versões de João Simões Lopes Neto, de ruptura com o modelo de 

narrativas curtas tradicionais, quanto à linguagem que utiliza e o uso que faz de 

crenças e superstições para a caracterização de suas personagens. 

No que concerne às narrativas curtas de Monteiro Lobato, optei pelo estudo 

de Urupês (1918), por tratar também da mesma temática, mas principalmente por 

encontrar, em grande parte das narrativas, o elemento caricato para compor as 

personagens, rompendo também com a representação do modelo do homem rural 

em harmonia com a terra. Nesses textos há uma inversão da relação do homem 

rural com seu ambiente, pois ele assume o papel de seu predador, enquanto o 

narrador citadino é encarregado de sua proteção e preservação.  

O fio condutor do conto regionalista tradicional foi a obra Sertão, de Coelho 

Neto, devido ao caráter “sincrético” do estilo do autor, o que, segundo a crítica 

literária, é preciso situar para entender o porquê das concepções heterogêneas que 

permeiam sua obra. Mergulhado numa tradição, cuja tendência é “amalgamar a 

intenção documental com o brilho da palavra plástica e sonora”, como ressalta Bosi 

(2002), a escrita de Coelho Neto, ao tratar do tema do homem rural, tende para as 

minúcias, a exacerbação da linguagem e exaltação à natureza ancorado no estilo 

alencariano de idealização. A análise de sua obra contribuiu para o entendimento 

das mudanças encontradas na obra dos outros autores no que tange à 

caracterização das personagens representantes do meio rural.  

Sendo assim, adotei o seguinte procedimento de análise dos quatro autores 

e respectivas obras. No primeiro capítulo, concentrei-me na apresentação da obra 

simoniana e na referência aos textos contidos nela, bem como na configuração da 

função da personagem Blau Nunes como contador das histórias do Rio Grande do 

Sul.  

No segundo capítulo, procurei detectar os temas que são mais correntes na 

obra de Coelho Neto, Monteiro Lobato e Guimarães Rosa e os elementos que 

dialogam com a obra de Simões Lopes. Procurei ainda concentrar a atenção nos 

tipos narrados, sua linguagem e na relação com o seu meio (natureza, animais, 

costumes); destacar as inovações do escritor Simões Lopes, bem como a 

contribuição de cada autor para a representação de sua época vislumbrando a 

perenidade da obra como criação artística que converte o local em universal.  
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No terceiro capítulo, busquei me aprofundar nas questões que envolvem o 

narrador, tanto de uma perspectiva de análise do discurso, fundamentada nos 

pensamentos de Mikhail Bakhtin, quanto da elaboração da arquitetura da narrativa, 

em que o narrador oferece papel fundamental. Nesse sentido, analisei a voz que 

narra tomando como eixo o narrador Blau Nunes, elemento de unificação dos livros 

Contos Gauchescos e Lendas do Sul. Esta etapa do estudo apresenta, então, uma 

análise detida do corpus selecionado com fins a investigar a abordagem diferenciada 

de cada autor na composição do narrador e as implicações teóricas concernentes à 

construção do universo ficcional pautada na voz que narra. Dessa forma, o discurso 

dos narradores é confrontado com o discurso do narrador Blau. 

Finalmente, munida dos dados coletados sobre os narradores e sua função 

dentro da narrativa, na terceira parte do trabalho, tracei um paralelo entre os quatro 

autores, explicitando seus pontos convergentes e divergentes em relação à 

interpretação e representação do homem rural através da configuração das 

personagens e do discurso dos narradores. Esta parte da análise serve também 

para identificar a atualidade das obras ao se inserirem num conjunto amplo de 

representações por possuírem uma identificação singular, apesar do seu 

distanciamento geográfico e até temporal. 

Na parte que compõe as considerações finais, tentei responder as questões 

que nortearam a pesquisa e apresentar uma síntese das indagações enunciadas no 

corpo trabalho. Além disso, vislumbrei uma possível identidade cultural nas 

representações feitas por Simões Lopes e os demais autores escolhidos para o 

estudo comparativo, concluindo que compartilham das mesmas fontes, o que pode 

confirmar o diálogo entre as referidas obras para representar o povo brasileiro. 

 

2.1.1 Bakhtin e a análise do discurso 

 

Para a realização das análises recorri a específicos referenciais teóricos da 

obra de Mikhail Bakhtin como norteadores do desenvolvimento do estudo. A linha 

teórica da análise do discurso desenvolvida pelo autor serve para desvendar 

algumas das soluções que Coelho Neto, Monteiro Lobato, Simões Lopes e 

Guimarães Rosa encontraram para representar as experiências humanas nos 

diferentes contextos sociais. 



17 

 

Na perspectiva backtiniana de que o discurso não pode ser analisado 

isoladamente, uma vez que sempre é tecido a partir do discurso do outro, é que 

busquei compreender como se operam os vários discursos que os narradores das 

obras analisadas produzem. Segundo o teórico, o discurso que produzimos é 

heterogênio, pois nele também há outros discursos que se entrelaçam, contendo a 

palavra de um outro. Porém, embora heterogênio, o resultado desse dialogismo nem 

sempre é harmônico, e é nesse sentido que se dão os discursos dissonantes, mas 

interligados pelos processos discursivos construídos historicamente pelos sujeitos 

do discurso. Segundo ainda Bakhtin, o eu se realiza no nós, mas essas instâncias 

não podem ser confundidas, com riscos a perder os limites entre o individual e o 

social que contempla a interatividade dos discursos. 

De Bakhtin, também me concentrei nas categorias estéticas de autor 

primário e autor secundário ou imagem de autor, definidas no livro Estética da 

criação verbal (2006), traduzido por Paulo Bezerra que, a meu ver, serão 

fundamentais para esclarecer as composições do narrador das quais lançaram mão 

os autores investigados.  

Segundo o teórico russo, autor primário e autor secundário possuem papéis 

específicos na composição discursiva. Grosso modo, enquanto um situa-se 

externamente ao discurso literário, o outro só existe na sua relação com o discurso 

que emana da enunciação. Bakhtin ainda os diferencia como criador e criatura, pois 

enquanto um é o gerador de todos os discursos, o outro é o veiculador deles. 

Há também nesse livro informações valiosas sobre o gênero romanesco e a 

configuração da personagem. Embora meu estudo tenha se baseado em livros de 

contos, tentei fornecer dados que comprovassem que os contos não estão isolados 

nos livros selecionados. Na verdade, verifiquei que eles formam uma unidade 

discursiva, o que os coloca em nível de narrativa una. As informações contidas no 

material teórico, portanto, fornecem elementos relevantes para a análise dos textos 

que têm a aventura como eixo compositivo e temático na configuração e 

representação do homem rural.  

Lancei mão também das concepções do autor presentes em “O falante no 

Romance”, do capítulo “O discurso no Romance” e alguns ensaios do capítulo 

“Forma do tempo do cronotopo no Romance: Ensaios de Poética Histórica”, 

principalmente “O Romance de Cavalaria” do livro Questões de literatura e de 

estética: A teoria do Romance (2010), onde Bakhtin apresenta todas as 
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singularidades do romance de aventuras de cavalaria, sobretudo o papel do 

maravilhoso no cronotopo desse romance.  

Como cronotopo Bakhtin define a superposição do tempo e do espaço. 

Ambos tornam-se inseparáveis pela relação dos sentidos que evocam de diferentes 

recortes temporais e espaciais, efeito conseguido através de vários recursos, como 

o da memória e dos sonhos, sem comprometer, todavia, a verossimilhança.   

Dessa forma, embora em seus estudos Bakhtin contemple outras 

perspectivas de análises, suas reflexões podem ser aproveitadas e ampliadas para o 

estudo do discurso literário em questão. 

 

2.1.2 O mito 

 

Sobre os conceitos de mito, utilizei as análises de Mircea Eliade (2002), em 

seu livro Mito e realidade, cuja concepção resumo a seguir. 

 
 
O mito conta uma história sagrada; ele relata uma história ocorrida no 
tempo primordial, o tempo fabuloso do “princípio”. Em outros termos, o mito 
narra como, graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade 
passou a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um 
fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, 
uma instituição. É sempre, portanto, a narrativa de uma “criação”: ele relata 
de que modo algo foi produzido e começou a ser. (ELIADE, 2002, P. 11) 
 
 

Para o Eliade, “a principal função do mito consiste em revelar os modelos 

exemplares de todos os ritos e atividades humanas significativas” (Op.Cit., P.13).  

Através da recorrência ao mito é possível, portanto, captar e compreender certas 

condutas, suas causas e consequências como fenômeno cultural. Assim, na 

perspectiva abordada por Eliade, o mito pode ser abordado não como sinônimo de 

verdade ou mentira, realidade ou ficção, mas principalmente como construção 

cultural complexa, de facetas múltiplas e complementares.  

De acordo com o autor, a utilização de um mito assume diferentes 

significações, sendo as mais comuns a iniciação, a reconstituição, a rememoração e 

a reatualização. Todas elas assumem um cunho didático para o entendimento de 

uma origem ou mesmo de recuperação e manutenção de um discurso. Ele destaca, 

ainda, que o tempo é elemento indissociável do mito. Assim, recuperado através da 

rememoração de suas personagens, Entes Sobrenaturais, o tempo mítico escapa do 

tempo cronológico e ao ser evocado se torna contemporâneo, revive os mitos e seus 
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atos numa espécie de ritual. Toda essa evocação do mito torna possível “assistir 

novamente ao espetáculo das obras divinas, reencontrar os Entes Sobrenaturais e 

reaprender sua lição criadora”. (Op. Cit., P. 22) 

Utilizei também a abordagem ao mito feita Northrop Frye (1973), no capítulo 

Mito da Procura, do seu livro Anatomia da Crítica. Desta feita, procurei arrolar os 

elementos lendários presentes nos contos que correspondessem ao Mito da 

Procura, de Frye, enfatizando o diálogo com os aspectos referentes ao Romance de 

Aventura elaborado por Mikhail Bakhtin para evidenciar, como já foi explicado, uma 

unidade dos discursos, partindo de uma ideia central a um desenlace, justificando, 

assim, o seu estudo através da construção romanesca.  

 

2.1.3 O sobrenatural, o fantástico e o maravilhoso. 

 

Para o estudo dos elementos sobrenaturais presentes nas narrativas, recorri 

às definições de Tzvetan Todorov (2010), principalmente no que tange à 

conceituação do fantástico e do maravilhoso na esquematização do conto. 

Primeiramente, como esclarece o autor, o discurso dessas categorias narrativas não 

está fundamentado em parâmetros de verdadeiro ou falso, pois ele se relaciona 

diretamente com a verossimilhança. 

O fantástico é inserido na narrativa através de situações sobrenaturais que 

se referem àqueles elementos que surgem para desestruturar a estabilidade do 

natural cotidiano, desafiando o senso racional da história. Uma vez implantado na 

narrativa, o fantástico instala a dúvida sobre o que é racionalmente explicável e o 

que se torna fenômeno que fuja às leis racionais. Porém, o fantástico e o 

sobrenatural não são totalmente esclarecidos na narrativa e os impasses derivados 

deles não são resolvidos. 

O maravilhoso serve, então, para dar conta das ambiguidades decorrentes 

do uso do fantástico e do sobrenatural, pois a partir de suas leis, as situações 

revestidas dessas categorias são explicadas. As explicações podem assumir um 

cunho de racionalidade, desmistificando as questões insólitas, ou ainda de 

fenômeno sobrenatural, por apresentar, dentro do universo narrativo, leis que 

permitam seu entendimento sem, todavia, comprometimento da verossimilhança. 

Sendo assim, o autor caracteriza o maravilhoso “pela existência exclusiva de fatos 
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sobrenaturais, sem implicar a reação que provoquem nas personagens” (Op. Cit., P. 

53) e classifica-o em hiperbólico, exótico e instrumental. 

Para a análise dos aspectos referentes ao sobrenatural, me vali ainda das 

considerações de Vladimir Propp (2002) sobre o tema. Umas das pontuações de 

Propp sobre o conto maravilhoso é que embora o enredo mude, suas partes 

constituintes são as mesmas; “decorrem umas das outras e formam um todo único” 

(PROPP, 2002, P.XIV). Essa conclusão, destacada por Paulo Bezerra na introdução 

da tradução do livro de Propp, reforça a ideia do autor ao longo do livro de que “as 

narrativas que enfeixam o conto maravilhoso formam um sistema universal, e a 

repetição de motivos e enredos em povos e culturas diversos transcende os limites 

da topografia.” (Op. Cit., P. XV)  

De qualquer forma, as narrativas maravilhosas revelam profunda relação 

com a organização social representada, uma vez que as situações veiculadas 

encerram uma visão de mundo. Porém, à diferença do mito, no conto maravilhoso a 

organização social não está condicionada a essa visão. O maravilhoso se coloca, 

assim, no limite do mito, quando esse se desliga do ritual, perde seu significado 

específico, sendo, a partir da deterioração do seu elemento sagrado, narrado como 

conto maravilhoso em uma concepção não mais religiosa e sim artística. (Op. Cit., P. 

444) 

  

2.1.4 O Regionalismo 

 

O alcance desse termo hoje é ilimitado se comparado ao seu uso tradicional 

que comportava, principalmente, as representações vinculadas ao ruralismo e um 

tipo que privilegia as características que o integram ao seu ambiente por 

compartilhar dos mesmos costumes e mesma linguagem local. Apesar do sentido 

tradicional do termo ser retomado neste trabalho, com o objetivo de atrelar suas 

significações ao que se denominou “cor local”, a realização das análises 

comparativas procurou evidenciar principalmente as tentativas de escapar desse 

condicionamento.  

Por isso, considerei a visão de regionalismo que busca o que há de 

particular na personagem que a transforme em universal; o regionalismo que 

extrapola aquele olhar que a integra como membro de um grupo do qual não pode 
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destoar por risco de comprometer a caracterização do todo; o regionalismo que não 

confere à personagem apenas tiques, mas personalidade e identidade. 

Assim, quanto ao regionalismo de maneira geral, utilizei as considerações de 

críticos como Antonio Candido, Lúcia Miguel-Pereira, entre outros, sobre os 

aspectos que marcam a ruptura com o regionalismo tradicional de gerações de 

escritores e suas fontes, bem como as pontuações de Boris Fausto, Alberto 

Guerreiro Ramos e Lúcia Lippi sobre o papel da produção literária e cultural do 

período de 1920 e 1930 para a representação do interior do país.  

Sobre o regionalismo do Rio Grande do Sul e suas características, busquei 

verificar os aspectos que o singularizam, bem como entender a caracterização da 

personagem rural na narrativa e a sua relação com as outras personagens através 

dos valores vividos comunitariamente, revelando a ordem social que compartilham e 

as leis que as regem. Para essas observações, considerei os trabalhos de Augusto 

Meyer, Carlos Reverbel, bem como os estudos de Ligia Chiappini, Regina 

Zilberman, Maria Eunice e principalmente Flávio Loureiro Chaves, estudioso da obra 

simoniana. 

Como remate para todas as questões discutidas em torno do homem rural e 

seu universo, busquei amparo também nas reflexões do antropólogo e escritor Darcy 

Ribeiro (2006) acerca das questões que permeiam a formação do povo brasileiro. 

No livro O povo brasileiro, resultante de trinta anos de pesquisa histórico-

antropológica desenvolvida pelo autor sobre “o Brasil, os brasileiros e sua gestação 

como povo” (RIBEIRO, 2006, P. 17), encontrei preciosas informações que, do meu 

ponto de vista, muito acrescentam à investigação a que me propus. 
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CAPÍTULO I 

O UNIVERSO SIMONIANO 

 

1.1 JOÃO SIMÕES LOPES NETO E SUA OBRA 

 

Com um vasto material em mãos, derivado da proposta de trabalhar com 

quatro autores – João Simões Lopes Neto, Coelho Neto, Monteiro Lobato e João 

Guimarães Rosa – foi tarefa árdua selecionar apenas alguns textos como objeto de 

estudo desta pesquisa. Após a leitura dos quatro livros, – Contos Gauchescos e 

Lendas do Sul, Sertão, Urupês e Sagarana – escolhidos para o corpus da pesquisa, 

minha intenção foi a de reunir os textos que contemplassem uma figura do homem 

rural como elemento fundamental na narrativa.  A ideia consiste em apresentar João 

Simões Lopes Neto como centro irradiador e transformador em relação aos demais 

autores, no que concerne à escolha dos elementos do processo de narração, já que 

o objetivo foi entender, no trabalho comparativo, como o escritor a seu modo 

respondeu às exigências de seu tempo sobre a temática em questão e rompeu com 

padrões até então correntes sobre a voz que narra no texto literário.  

João Simões Lopes Neto nasceu em 1865. Passou os primeiros anos de sua 

vida em uma estância, mas desde jovem ambientou-se à vida urbana de Pelotas, 

cidade considerada avançada para a época em decorrência de sua prosperidade 

econômica propiciada pela exploração do charque e por ser também uma cidade já 

em processo de industrialização.  

Simões Lopes foi para o Rio de Janeiro completar seus estudos e em 1878 

matriculou-se no, então famoso, Colégio Abílio, fundado no Rio de Janeiro no final 

do século XIX pelo barão de Macaúbas, Abílio César Borges. De volta à Pelotas, de 

onde evitava ausentar-se com frequência, J. Simões Lopes Neto trabalhou como 

jornalista, foi conselheiro municipal entre 1896 e 1900, participou da diretoria da 

União Gaúcha, que ajudou a fundar em 1899 e da qual foi presidente; foi presidente 

também da Biblioteca Pelotense, professor e capitão da Guarda Nacional. Em 1910 

ingressou na Academia de Letras do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, como seu 

fundador. 

Embora tenha exercido atividades diversificadas, foi como escritor que ele 

conquistou seu lugar na história do Rio Grande do Sul. Simões Lopes apresenta um 

histórico de produções teatrais, cujas peças eram escritas e encenadas na própria 
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Pelotas. Publicou três livros em vida, todos lançados em Pelotas, pela Livraria 

Universal: Cancioneiro guasca (1910), Contos Gauchescos (1912) e Lendas do Sul 

(1913). Consta ainda em sua produção literária Os Casos do Romualdo, cuja 

primeira publicação está no populário Correio Mercantil de Pelotas e data de 1914. A 

primeira edição de sua obra, todavia, foi feita pela Livraria Globo somente em 1952, 

muito depois da morte do autor, em 14 de junho de 1916, Pelotas, não usufruindo, 

portanto, do reconhecimento definitivo de sua obra em vida.  

O conjunto da obra ficcional de J. Simões Lopes Neto desenvolve-se 

eminentemente a partir da narrativa oral: o conto, a lenda e o caso. Dessa forma, 

toda a sua obra caracteriza-se pela narrativa curta, sendo unificada pela temática 

que o autor manteve em todas as histórias.  

J. Simões Lopes Neto em Contos gauchescos inicia a trajetória do gaúcho, 

representado na figura da personagem Blau Nunes. Por meio dela são, portanto, 

ressaltadas as características heroicas do povo gaúcho e valorizados os seus feitos. 

Não obstante, Simões Lopes Neto não excluiu de seus textos a problemática que 

cerca a construção dessa trajetória e o peso que ela acarreta no mundo ficcional.  

 

1.2 BLAU NUNES: UM NARRADOR DE MIL E UMA HISTÓRIAS 

 

A referência do título não é sem intenções. A estrutura do livro de Simões 

Lopes Neto guarda muitas semelhanças com a famosa Mil e Uma Noites, no tocante 

à estratégia narrativa. Essa semelhança está tanto na forma de alocar os 

narradores, como também no recurso à memória para compor e unir as narrativas 

para um fim didático, como faz Sherazade com o rei Shariar. 

Contos Gauchescos contém dezoito1 contos com enredos diversos que, 

grosso modo, variam entre histórias que enfatizam as virtudes do gaúcho: sua 

honestidade, bravura e hombridade; e histórias preferencialmente de “amor e 

sangue”, em que o estopim é uma traição, um adultério, que de maneira alguma 

pode ficar impune. O espaço e o tempo de Contos Gauchescos desvendam um 

complexo cultural, valores arraigados e uma forte tensão entre o tradicional e o novo 

que se insurge na sociedade dos Pampas. 

                                            
1
 Algumas versões de Contos Gauchescos somam dezenove contos, pois inserem o conto 
“Menininho do Presépio”. Na versão utilizada para esse trabalho o conto vem avulso, na ordem de 
publicação do autor. 
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A apresentação de Contos Gauchescos foca a figura do vaqueano e tapejara 

Blau Nunes, gaúcho de tradição, e também o escolhido para apresentar, em forma 

quase autobiográfica, a história do Rio Grande. Blau Nunes é, portanto, protagonista 

e narrador de Contos Gauchescos, acompanhado pela figura discreta de seu 

interlocutor que escuta e anota detalhadamente seu depoimento e a série de casos 

que Blau guarda em sua memória. 

A primeira narrativa, “Trezentas Onças”, já dá exemplos dessa tradição tão 

festejada pelo interlocutor de Blau Nunes. Blau reporta-se a tempos longínquos de 

sua mocidade de vaqueano e ao mesmo tempo em que narra seus feitos, expõe um 

Rio Grande sem fronteiras, bem como o protótipo do gaúcho daquele tempo. Nesse 

conto, Blau encarna os valores de seu povo, como gaúcho honrado, honesto, 

chegando inclusive a pensar em suicídio por supor que “Tinha perdido trezentas 

onças de ouro que levava, para pagamento de gado que ia levantar.” (SIMÕES 

LOPES, P. 35). A maior prova dessas qualidades, todavia, é revelada no final do 

conto quando o dinheiro é devolvido pelas mãos de uma comitiva que se dirigia à 

mesma estância que Blau e no caminho encontrou a guaiaca com as trezentas 

onças. Ao encontrá-lo o saúdam animadamente: “- Louvado seja Jesus-Cristo, 

patrício! Boa noite! Entonces, que tal le foi  de susto?...”(Op. Cit., P. 38). Assim, no 

dilema de Blau, após perceber que tinha perdido o dinheiro que lhe fora confiado, 

mas também na honestidade daqueles que o devolveram, fica a marca impressa do 

homem incapaz de apropriar-se do que não lhe pertence. 

Sua honestidade e bondade, porém, não podem ser confundidas com 

ingenuidade, é o que nos mostra Blau quando conta o caso “Deve um queijo”. O 

velho Lessa, personagem principal, era “homem assinzinho...nanico, retaco, ruivote, 

corado, e tinha os olhos vivos como azougue...Mas quanto tinha o corpo pequeno, 

tinha grande o coração” (Op. Cit., P.59); e quando dava sua palavra não voltava 

atrás, pois para ele palavra era igual a honra e “trato de boca valia tanto – e até mais 

– que papel de tabelião.” (Op. Cit., P.59). Iludido por essa aparência “um castelhano 

alto, gadelhudo, com uma pera enorme, que ele às vezes, por graça, ou tenção 

reservada, costumava trançar, como para dar mote a algum dito, e ele retrucar, e, 

daí, nascer uma cruzada de facões, para divertir, ao primeiro coloreado”, ao ver o 

velho Lessa entrando na venda, o intima a pagar queijo para ele. Todo o conto é um 

clima de tensão, pois sugere que o velho Lessa será ridicularizado, mas ele, aceita o 
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desafio, compra o queijo e ainda obriga o castelhano a comer até os farelos sob uma 

surra de facão. Após o vexame, o “gringo” foge passando mal.  

Essas referências certamente não se encontram à toa no livro. Elas revelam 

muito mais do que o simples enredo baseado na honestidade, na honra ou bravura 

de um gaúcho. Desde as primeiras páginas de Contos Gauchescos e Lendas do Sul 

já identificamos o projeto de Simões e o processo de meticulosa investigação para 

compor os tipos e o espaço onde os aloca. Os contos que compõem os dois livros 

formam a história de vida de Blau Nunes, que apresenta um novo olhar aos lugares 

por onde já havia passado na mocidade. Agora maduro, está saudoso e ao mesmo 

tempo entristecido pela decadência e a confirmação de que os tempos idos não 

mais retornariam.  

Nesse seu retorno ao passado, Blau Nunes apresenta, então, os vários tipos 

de gaúcho com quem conviveu ou teve a oportunidade de conhecer através de suas 

incursões como militar. Mas ao buscar dar conta do meio rural gaúcho, Simões 

Lopes escapou da armadilha de compor apenas os tipos caricaturados. Assim, nos 

diversos casos que Blau Nunes narra, podemos identificar desde aquele gaúcho que 

é capaz de dar a própria vida para garantir sua honra, a tipos que transgridem a 

ordem estabelecida, que matam sem piedade, representado, por exemplo, no 

segundo conto, “O negro Bonifácio”: “[...] Si o negro era maleva? Cruz! Era um 

condenado!... mas taura, isso era também!”(Op. Cit., P. 41); pelo malvado Chicão 

que “mui enrabichado pela Maria Altina” (Op. Cit., P. 49) não aceita a rejeição da 

moça, por isso comete mil atrocidades , persegue-a pelos campos e causa sua 

morte “No manantial”, um “sumidouro”, que na sequência das desgraças também 

traga Chicão e o pai da moça que tentava vingar a morte da filha; pelo outro Chico, o 

domador de “Jogo do osso”, que na falta de itens para apostar, põe em lance a 

própria china com quem vivia, a Lalica, contra o “ruano” do Osoro, “compositor de 

parelheiros”, causando no final da história um derrame de sangue na “vendola do 

Arranhão” (Op. Cit., P.105); o pai que é capaz de enfrentar o acampamento inimigo 

para resgatar a filha seduzida e disputada pelos capitães de lados opostos da guerra 

(“Os cabelos da China”); ou o pai, que mesmo dilacerado pela violência da 

repressão ao contrabando, não desiste da incumbência de levar o vestido de noiva 

de sua filha que o aguarda ansiosamente para concluir a cerimônia 

(“Contrabandista”).  
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Sobre este último conto, é interessante o depoimento de Blau Nunes que 

apresenta o termo contrabando não com cunho de banditismo. O termo utilizado em 

referência à atividade da personagem Jango Jorge, não atribui juízo de valor aos 

seus atos, pois a atividade é descrita quase como uma profissão, legitimada pelas 

condições sociais de Jango e sua família. Ademais, em todas as passagens Blau 

enaltece Jango e ressalta seu caráter de boa gente. 

 
 
Tinha vindo das guerras de outros tempos; foi um dos que peleou na guerra 
do Ituzaingo, foi do esquadrão do general José de Abreu. [...] Foi sempre 
um gaúcho quebralhão, e despilchado, sempre por ser muito de mãos 
abertas... [...] era um pagodista! (Op. Cit., P. 99) 
 
 

Pode-se arriscar dizer, portanto, que Simões Lopes Neto preocupou-se em 

compor tipos que superassem os estereótipos do homem rural gaúcho, 

principalmente na visão dicotômica de bom e mal, demonstrando em sua obra que o 

meio rural é composto por tipos diversos.   

Embora Blau Nunes narre sua história sempre associada às transformações 

que ocorreram no Rio Grande, dando inclusive detalhes do que ocorria social, 

econômica e politicamente no Estado, não há uma preocupação com uma sequência 

cronológica nas histórias que narra. O autor Simões Lopes, optou, portanto, em não 

dispor Os Contos Gauchescos em uma sequência temporal. Com isso, o leitor 

desavisado pode perder a visão biográfica que dá unidade aos contos, assim como 

a coerência das narrativas, à primeira vista tão díspar, com diferentes informações. 

Todavia, à medida que vamos associando as histórias narradas com a própria 

vivência de Blau e conseguimos unir as pontas espaço-temporais das viagens 

propostas pelo narrador de Contos Gauchescos e Lendas do Sul, notamos que a 

coesão não está na sequência textual, mas sim nas referências do narrador à suas 

aventuras.  

Seja por meio de sua própria experiência, como testemunha do caso narrado 

em um determinado período de sua vida, seja pelo conhecimento do fato através de 

terceiros, Blau busca sempre situar suas histórias de forma que elas revelem sua 

participação nas situações narradas. Para isso se vale sempre de referências 

temporais como “Naquele tempo; Naquela era; Por esses tempos antigos; No tempo 

do manda quem pode...” em referência direta à realidade compartilhada por seu 

interlocutor, numa tentativa de explicar as transformações ocorridas ao longo do 
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tempo sobre os valores e tradições que ele vivenciou. Além disso, o narrador ou usa 

a primeira pessoa do singular ou do plural para incluir-se nas histórias que narra. 

São essas referências, portanto, que tecem a unidade entre as narrativas. 

Indo adiante nas narrativas de Contos Gauchescos, pode-se então 

reconstruir um pouco da história de Blau Nunes. Sabemos por exemplo, segundo o 

narrador que o apresenta na narrativa, que Blau, no ato de seu depoimento pessoal, 

encontrava-se na sua velhice. Sobre isso o narrador que introduz os contos explica: 

 
 
[...] Blau Nunes, desempenado arcabouço de oitenta e oito anos, todos os 
dentes, vista aguda e ouvido fino, mantendo o seu aprumo de furriel 
farroupilha, que foi, de Bento Gonçalves, e de marinheiro improvisado, em 
que deu baixa, ferido, de Tamandaré. (Op. Cit., P. 33) 
 
 

Num salto no tempo, por conta de “uma memória de rara nitidez”, Blau busca 

suas lembranças e recupera o tempo e o espaço que conhecia “desde guri”, 

chegando muitas vezes a datá-los pelos registros de batalhas conhecidas, com o 

objetivo de situar seu interlocutor na narrativa. Nas suas histórias, percebe-se, 

portanto, que Blau é exemplar quase extinto, que teme também ser apagado e por 

esse motivo, como acervo vivo, procura assegurar que sua versão dos fatos fique 

garantida para o conhecimento de gerações futuras. É o que o próprio Blau confessa 

ao narrar o caso de Juca Guerra, conto homônimo: “Pobre de mim!... ‘estou vendo 

que hei de morrer do mesmo jeito, como um pisa-flores da cidade, como bicho de 

galinheiro!...” (Op. Cit., P. 119) 

No conto, Blau reflete sobre um caso de condecoração de um sujeito, cuja 

história de valentia havia lido recentemente no jornal. Blau chama a atenção de seu 

interlocutor para a banalização do conceito de valentia, uma vez que a notícia 

destacava o “caso do sujeito que atirou-se à água da beira da praia para salvar um 

fulano que estava se afogando...” (Op. Cit., P. 119). Sem querer tirar o mérito do 

premiado e também para se explicar, Blau lembra-se da história de Juca Guerra, 

gaúcho já falecido, segundo Blau, em situação indigna para “Um gaúcho daqueles..., 

destorcido, bonzão!...” [...] “aperreado em cima da cama, o corpo besuntado de 

unturas e a garganta entupida de melados e pozinhos dos doutores!...” (Op. Cit., P. 

119), mas que deixou o nome na história dos vaqueanos que conheceu, quando, 

vendo um amigo em apuros, preso pelo pé na montaria e exposto à fúria de um 

touro mal laçado, “[...] o gaúcho carregou e atirou a montaria contra o touro!”, 
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impedindo uma desgraça. Ainda num ato de bravura e piedade para com seu 

cavalão Tostado, “quebrado dos encontros”, conta Blau:  

 
 
Fizeram-lhe umas festas de puro mimo e tristeza... e enquanto o Juca, com 
sua própria mão sangrava seu confiança, o moço Tandão abraçava a 
cabeça inteligente do flete...Correu o sangue, em borbotão; e quando, 
esvaiado, o tostado afroxou a força e a respiração e o garbo, e foi 
descaindo e ia tombar, de vez, os dois amigos, lado a lado, ampararam-lhe 
a cabeça... e devagarinho, como se fosse uma criança dormilona, deitaram-
na brandamente sobre os capins – pro caso – sobre um pé de malmequer 
branco, ramalhudo, que florejava ali, como num propósito. (Op. Cit., P. 120-
121) 
 

A respeito do ato de bravura e à injustiça do julgamento, Blau convida à 

reflexão: “o que merecia, de prêmio, o Juca Guerra? Qual o mais valente? o tal 

fulano, da beira da praia, ou este de beira... da morte certa? (Op. Cit., P. 121) 

Este é somente o início de suas considerações sobre seu passado e seu 

presente e o inconformismo com que Blau refere-se aos novos valores e a 

constatação da falta de gaúchos semelhantes a Juca Guerra, daí a importância de 

revivê-los para restaurá-los. Desta feita, em muitas de suas narrativas, Blau 

expressa sua indignação com o abandono dos campos, o trato com os animais, o 

esquecimento dos valores que considera fundadores do povo gaúcho e, que do seu 

ponto de vista, não deveriam ser esquecidos.  

Outro conto que parece revelar essa preocupação é “O boi velho”, narrativa 

em tom de lamentação, na qual Blau faz questão de narrar os detalhes da 

insensibilidade do homem. Como um dos principais atributos de ser gaúcho é o 

convívio saudável com os animais e o constante reconhecimento de sua 

importância, Blau denuncia como as novas gerações negligenciam as tradições e 

acentua o caráter de ingratidão e crueldade dos gaúchos em estado de transição. 

Isso fica evidente na história dos dois bois, Dourado e Gabiúna, “mui mansos, 

governados de regeria por uma das senhoras-dona e tocados com uma rama por 

qualquer das crianças” (Op. Cit., P. 63), que serviram à família por muitas gerações, 

tratados como um membro dela, mas que ao envelhecerem não receberam o devido 

cuidado. “Pois veja vancê... Com o andar do tempo aquelas crianças se tornaram 

moças e homens feitos, foram-se casando e tendo família [...]”, e quando um dos 

bois morreu, picado talvez por uma cobra no campo,  
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Tiveram que ver outra junta para o carretão e o boi velho foi por ali ficando. 
Porém começou a emagrecer [...] e tal e qual uma pessoa penarosa, que 
gosta de estar sozinha, assim, o carreteiro ganhou o mato, quem sabe, de 
penaroso, também. (Op. Cit., p. 64).  
 
 

Nesse cenário notamos uma humanização do animal, com as descrições de 

sentimentos conferidos ao boi, e uma animalização das pessoas, que depois de 

tanto serem servidas pelo animal, não se sensibilizaram com seu penar da falta de 

seu companheiro de anos no carretão para transportar a família ao banho no arroio. 

À medida que Blau avança na narrativa do boi velho, sua lamentação se 

torna mais eloquente, principalmente quando narra a brutalidade cometida pelas 

“senhoras-donas, já casadas e mães de filhos” que costumavam tantas vezes 

usufruir da juventude e força do boi Cabiúna, e a insensibilidade dos “moços, já 

homens”, que lhe deram a sentença de morte. Blau narra de forma comovente o 

momento em que o boi é golpeado no sangradouro pelo peão que cumpria ordens. 

O boi Cabiúna aceita sua sentença como um castigo pela fuga, enquanto na 

verdade seus donos apenas estavam preocupados com o prejuízo da perda o couro 

do boi, caso ele fugisse novamente e morresse “atolado no fundo de alguma sanga”. 

 
 
O boi velho sentindo-se ferido, doendo o talho, quem sabe se entendeu 
aquilo que seria castigo, algum pregaço de picana, mal dado, por não estar 
ainda arrumado... – pois vancê creia! -: soprando o sangue em borbotões, já 
meio roncando na respiração, meio cambaleando, o boi velho deu uns 
passos mais, encostou o corpo ao comprido, no cabeçalho do carretão, e 
meteu a cabeça, certinho, no lugar da canga, entre os dois canzis... e ficou 
arrumado, esperando que o peão fechasse a brocha e lhe passasse a 
regeira na orelha branca... e ajoelhou... e caiu... e morreu... (Op. Cit., p. 65) 
 
 

O objetivo de Blau é, portanto, convencer seu ouvinte da maldade do ser 

humano, de sua mesquinhez, que com o passar do tempo pôde acompanhar, e por 

isso conclui indignado: “– Veja vancê, que desgraçados; tão ricos... e por um mixe 

couro de boi velho!... Cuê pucha!... é mesmo bicho mau, o homem! (Op. Cit., P. 65 ) 

Assim como nesse conto, em diversas passagens de Contos Gauchescos e 

Lendas do Sul, encontramos a referência a um tempo em que a relação entre o 

homem e a natureza era de harmonia em contraste com o que Blau testemunhava, 

ao longo de seus oitenta e oito anos, nas transformações ocorridas à medida que os 

interesses individuais iam embrutecendo e descaracterizando o gaúcho na sua 

relação com seu próprio meio.  
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No conto “Batendo orelhas” a identificação entre homem e animal é de 

simetria e, analisada sem pretensões de encontrar os seus despropósitos, como 

diria Machado de Assis, verificamos nessa narrativa o elo entre ambos, homem e 

animal, numa fusão que os iguala desde o nascimento à morte. A própria arquitetura 

do conto propicia essa leitura e mesmo que sejam excluídos os elementos de 

coesão, restam a comparação e o objeto de identificação, da origem inocente e livre 

de ambos à castração e submissão, da resistência e por fim à morte de forma 

covarde a que são submetidos. Esse é o conto final de Contos Gauchescos, que 

alocado estrategicamente, seja talvez o marco da transição do tipo saudoso 

revelado por Blau. 

No conto “Correr Eguada” notamos claramente a intenção de Blau Nunes de 

buscar um culpado para as mudanças que ele presenciava entre seus patrícios. Blau 

afirma categoricamente que no seu tempo: 

 
 
Tudo era aberto; as estâncias pegavam umas nas outras sem cerca nem 
tapumes; as divisas de cada uma estavam escritas nos papéis das 
sesmarias; e lá um que outro estancieiro é que metia marcos de pedra nas 
linhas, e isso mesmo quando aparecia algum piloto que fosse entendido do 
ofício e viesse bem apadrinhado. 
Vancê vê que desse jeito ninguém sabia bem o que era seu, de animalada. 
Marcava-se, assinalava-se o que se podia, de gado, mas mesmo assim, 
pouco; agora, o que tocava à bagualada, isso era quase reiúno... pertencia 
ao campo onde estava pastando. E mesmo nem tinha valor nenhum: égua 
baguala era só para tirar-se as loncas, alguma bota. 
Depois é que apareceram uns lamões e uns ingleses, melados, que 
compravam o cabelo: por isso às vezes se cerdeava; mas eles pagavam 
uma tuta e meia. 
Veja vancê: sempre a estrangeirada especulando cousas de que a gente 
nem fazia caso... (Op. Cit., p. 67) 
 
 

E assim, o narrador de Contos Gauchescos segue indicando, no seu 

percurso existencial, as profundas mudanças ocorridas na sociedade rio-grandense, 

acarretada pela penetração do progresso no campo, impondo sua marca registrada 

através dos marcos de posse. Nesse sentido, Blau, em sua crítica, atribui essas 

mudanças aos que chegam de fora, deturpando os costumes e incentivando atos 

como o ocorrido com o boi velho.  

Por trás de uma despretensiosa narrativa, de um caso, ou descrição da 

atividade da peonada, Blau revela a vida dura do vaqueano de sua juventude, mas 

também o pesar pelo tempo que passou: 
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Hoje... onde é que se faz disso? 
É verdade que há muita cousa boa, isso é verdade... mas ainda não há 
nada, como antigamente, tomar mate e correr eguada... 
Xô-mico!... Vancê veja… eu até choro!... 
Ah! tempo!…(Op. Cit. p. 70) 
 
 

Muito recorrente na obra simoniana também é o registro dos costumes e de 

determinadas posturas do gaúcho. No conto “Jogo do Osso”, por exemplo, conto 

com motivo de um jogo procedente do velho mundo, registrado como prática comum 

de árabes, persas e gregos, Simões Lopes Neto cria um enredo que 

estrategicamente explica os costumes tipicamente gaúchos.  

O termo que deriva de etimologia provavelmente hebraica, "ka-ba", "Lab-el-

kab"2, traçou um percurso que passou pela mitologia grega, na disputa entre os 

amigos Pátroclo e Anfidamonte, personagens da Ilíada; pela Espanha, através dos 

legionários romanos que o jogavam como entretenimento no intervalo das batalhas 

durante o império do Rei Augusto; pela bacia do Prata, por volta de 1600; chegando 

ao Sul do Rio Grande do Sul, mantendo essa última procedência que pode ser 

evidenciada nos termos  "suerte", "culo", "clavada" e "güeso",  comumente utilizados 

durante o jogo descrito por Blau Nunes. 

Desta forma, visto que as fronteiras do Chuí ao alto-Uruguai, no início da 

história do Rio Grande do Sul, não eram demarcadas claramente, o jogo do osso 

sugere um grande entrecruzamento de culturas. Fica clara a posição do autor sobre 

o compartilhamento dos costumes e valores dos povos vizinhos, bem como a 

identificação com os seus hábitos não só de entretenimento, mas da postura rude 

proveniente de uma terra praticamente sem lei, governada pelos impulsos e regida 

pelos códigos de honra estabelecidos entre seus habitantes. Não é à toa que 

encontramos, no conto “Jogo de osso”, tantos detalhes sobre as regras do jogo, que 

dependem de um acordo pré-estabelecido entre os jogadores, cuja quebra de 

qualquer regra implica no rompimento de condutas de honra e, consequentemente, 

gera efeitos dramáticos.  

À medida que avançamos na história de Chico Ruivo e Lalica adentramos 

num mundo de representação de valores quase medievais, onde as decisões e 

ações estão sempre no limiar de uma batalha de vida ou morte. Assim se dá com os 

                                            
2
Disponível em: http://www.otche.com.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=418: 

jogo-do-osso- tava&catid=73:jogos. Acesso em mar/2013. 

http://www.otche.com.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=418:%20jogo-do-osso-%20tava&catid=73:jogos
http://www.otche.com.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=418:%20jogo-do-osso-%20tava&catid=73:jogos
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dois jogadores, eles atravessam a fronteira da recreação para o campo de batalha, 

onde o vencedor nem sempre é aquele que dá o primeiro golpe.  

Esse cenário de aventura e de batalha é característico da obra de Simões 

Lopes Neto para representar o povo gaúcho; a questão é entender porque João 

Simões Lopes Neto utilizou esse tipo de enredo em “Jogo do Osso” para a 

representação do homem gaúcho, já que a maioria das personagens de sua obra 

encarna somente elementos positivos. No caso da personagem Chico Ruivo, não 

identificamos as características recorrentes dos Contos Gauchescos, pois ele rompe 

com certas regras da obra simoniana que identificam o gaúcho como homem de 

bem: primeiramente ele é um viciado no jogo, isto é, uma pessoa que não tem 

controle sobre seus atos e age impulsivamente, atitude diversas vezes criticadas 

pelo narrador; depois, aposta sua própria mulher após perder tudo o que tinha; e em 

seguida mata o adversário em situação de desvantagem, fugindo ainda com algo 

que não lhe pertencia.  

Se pensarmos nos valores que são enfatizados em relação à cultura gaúcha, 

promovidas na obra de Simões Lopes, esse conto caracteriza o oposto de alguns 

elementos geralmente exaltados na descrição do gaúcho: honra e bravura. 

Excetuando-se o fato de que Chico Ruivo agiu em defesa de sua honra, pois Lalica, 

após descobrir que foi moeda de troca, o esnobou na frente de todos, podemos 

verificar que ele não possui nenhum atributo que se encaixe na descrição do modelo 

idealizado do gaúcho. O mesmo se dá com mais algumas personagens masculinas 

dos Contos, como Bonifácio (“O negro Bonifácio”) e Chicão (“No Manantial”). 

A referência às guerras, às revoluções e às lutas na fronteira do Rio Grande 

do Sul, que fizeram parte da formação do Estado é outro elemento muito recorrente 

na obra de Simões Lopes Neto. Os conhecidos protagonistas dessas batalhas, como 

Bento Gonçalves, Duque de Caxias, General Abreu e o próprio Imperador D. Pedro, 

entre outros, tornam-se personagens constantes nos textos de Contos Gauchescos. 

Simões Lopes, nos contos que tratam desse tema, confere a essas personagens, 

todavia, papéis de meros coadjuvantes – apesar de reverenciá-las. Nesses contos o 

foco é, sobretudo, no gaúcho ordinário, com suas características de homem lutador, 

soldado eficiente, pronto para enfrentar os contratempos em nome de sua terra, mas 

na sua condição de humanidade, não de herói. 

Assim, temos a exemplo, diversas passagens que comprovam que Simões 

Lopes Neto, ao representar o povo gaúcho, não negligencia esse traço que 
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acompanha a história do Rio Grande do Sul, incluindo, portanto, na biografia de Blau 

Nunes, a paixão pelas lutas em favor da defesa do seu Estado. Desta forma, surge 

no discurso do narrador o caráter abrangente das ideológicas do povo gaúcho, 

vislumbrado principalmente em ideias separatistas como marca da constante 

preocupação com a autonomia do Estado em formação. Daí as inúmeras referências 

às peculiaridades do Rio grande do Sul, que tinha a opinião divida entre a camada 

popular e a elite rural, formada por industriais do charque, especialmente 

estancieiros, capazes de liderar exércitos particulares de peões e vaqueiros em 

nome de suas causas.  

Entre as referências mais correntes estão a relação de fidelidade feudal 

entre estancieiros e peões devido sua dependência para subsistência e defesa; o 

papel dos escravos, que no meio rural se misturavam ao convívio social dos peões, 

tanto nas lides do campo como na função de militares; a presença dos índios locais 

ou chirús, também contratados da fronteira com o Uruguai; os conflitos fronteiriços e 

os desentendimentos com os gringos nas disputas de poder das terras e sua 

demarcação; o descontentamento com a política da época retratada na formação 

das milícias para deflagrarem as inúmeras revoltas; a força militar, da qual 

voluntários orgulhosamente faziam parte, inclusive negros com o intuito de 

barganhar a liberdade; e a resistência dos revoltosos em defesa de uma República 

Rio-grandense, que sempre culminava em sangrentos combates com os 

representantes do império. 

Muitas das dezoito narrativas de Contos Gauchescos que abordam essas 

questões sob o enredo aparentemente inocente das histórias contadas por Blau 

Nunes, tomam como cenário momentos marcantes da história das batalhas travadas 

no Rio Grande do Sul no século XIX. “Os cabelos da china”, “Melancia coco-verde”, 

“O anjo da vitória”, “Duelo de Farrapos” e “Chasque do Imperador” são ambientados 

nos períodos das revoluções que envolveram os farrapos e o Império, o que se 

passa no decorrer de quase dez anos de batalhas. Ademais, a composição dos 

enredos ainda propicia uma visão da proclamação da República da Província de São 

Pedro, alguns episódios históricos com Bento Gonçalves e o Imperador Pedro I, bem 

como diversas batalhas travadas no período que abrange mais ou menos o período 

de 1827, data do registro do primeiro conflito narrado por Blau, – quando o próprio 

Blau recorda ter apenas dez anos de idade – até o final da guerra do Paraguai. 
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Como já foi dito anteriormente, não há uma sequência cronológica dos fatos 

históricos dentro dos Contos Gauchescos, pois assim como a memória é feita de 

fragmentos, Blau Nunes se vale da rememoração e vai dando vida aos casos, à 

medida que a revisita aos locais por onde andou no passado despertam suas 

lembranças. Os casos são sempre deflagrados por algum elemento que o faz 

recordar um episódio e assim, também sua interpretação dos fatos que vivenciou.  

Um desses episódios trata do caso histórico do duelo entre Bento Gonçalves 

e seu companheiro de batalha, o Coronel Onofre Pires, mas apresentado por Blau 

Nunes na sua versão de testemunha do acontecido. Simões Lopes Neto utiliza todo 

o fato histórico para compor o enredo, porém insere aí a versão de Blau sobre o que 

teria motivado o duelo entre os farrapos. Portanto, na versão de Blau, que se vale 

das situações presenciadas e de determinadas circunstâncias para construir uma 

explicação plausível, tudo foi derivado de um desentendimento por causa de uma 

“senhora-dona viúva [...] E destorcida, e bem-falante; e olhava pra gente, como o sol 

olha pra água: atravessando!” (LOPES NETO, p. 110) Essa dona que Blau chama 

de beldade, seria uma emissária enviada pelos castelhanos Rivera e Oribe para 

contrapor os dois e causar a discórdia.  

No fato registrado por historiadores, o desentendimento teria sido por conta 

de uma acusação de assassinato de um partidário político de Onofre, cujo autor 

seria Bento Gonçalves que, sentindo-se ofendido pela acusação, desafiara o outro. 

A cena narrada por Blau retrata exatamente o que os historiadores registraram, 

porém no conto, Simões Lopes Neto omite que mesmo sendo auxiliado por Bento 

Gonçalves depois de ser golpeado, Onofre veio a falecer dias depois por 

complicações do ferimento.   

Assim, na narrativa de Blau, tudo fica bem no final, mas as insinuações 

sobre a presença da mulher no acampamento direcionam as conclusões para um 

possível triângulo amoroso, gerador do desenlace sangrento. Desde o início do caso 

narrado, portanto, ele faz referências tais como “Rabo-de-saia é sempre precipício 

pros homens... [...] “Agora veja vancê si não foi mesmo o fungu daquela tal dona – 

emissária dum dos dois sorros castelhanos – que veio transformar tanta amizade 

dos farrapos?...” (Op. Cit., p. 110, 113).  

Da mesma forma Simões Lopes utiliza outros fatos históricos e os insere nos 

contos, sempre os atrelando às vivências de Blau, como se observa em 

“Contrabandista”, onde Blau Nunes faz uma descrição detalhada da evolução da 
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atividade de contrabando no Estado e explica as necessidades de se atravessar a 

fronteira no tempo da juventude de Jango Jorge, o que de certa forma, minimiza o 

grau ilícito da atividade. 

 
 
Nesta terra do Rio Grande sempre se contrabandeou, desde em antes da 
tomada das Missões. 
Naqueles tempos o que se fazia era sem malícia, e mais por divertir e 
acoquinar as guardas do inimigo: uma partida de guascas montava a 
cavalo, entrava na Banda Oriental e arrebanhava uma ponta grande de 
eguariços; abanava o poncho e vinha a meia rédea; apartava-se a potrada e 
largava-se o resto; os de lá faziam conosco a mesma cousa; depois era 
com gados, que se tocava a trote e galope, abandonando os assoleados. 
Isto se fazia por despique dos espanhóis e eles se pagavam desquitando-se 
do mesmo jeito. 
Só se cuidava de negacear as guardas do Cerro Largo, em Santa Tecla, do 
Haedo... O mais, era várzea! (Op. Cit., p. 101) 
 
 

Sendo assim, a atividade é justificada e consentida de ambos os lados da 

fronteira. Na sequência, o narrador revela o que motivou e estimulou  principalmente 

o contrabando de armas e munição. 

 
 
Depois veio a guerra das Missões; o governo começou a dar sesmarias e 
uns quantíssimos pesados foram-se arranchando por essas campanhas 
desertas. E cada um tinha que ser um rei pequeno... e aguentar-se com as 
balas, as lunares e os chifarotes que tinha em casa! [...] [...] Vai então, os 
estancieiros iam em pessoa ou mandavam ao outro lado, nos espanhóis, 
buscar pólvora e balas, pras pederneiras, cartas de jogo e prendas de ouro 
pras mulheres e preparos de prata pros arreios… e ninguém pagava 
dízimos dessas cousas. (Op. Cit., p. 100-101) 
 
 

Entre uma explicação e outra, Blau narra a formação do local e revela o 

meio social onde o povo se insere. Tudo se passou “no tempo do manda-quem-

pode!... E foi o tempo que o gaúcho, o seu cavalo e o seu facão, sozinhos, 

conquistaram e defenderam estes pagos!.” (Op. Cit., p. 100) 

O conto é rico em detalhes dos acontecimentos históricos, inclusive do 

período em que tudo transcorreu. A marca temporal são os períodos das guerras 

pontuados enquanto Blau Nunes resume o percurso do contrabando e sua mudança 

de função à medida que o progresso se aproxima e a necessidade de criar uma 

forma de autoproteção oferece condições oportunas para o se negociar de tudo na 

fronteira. 

 
 
Nesse serviço foram-se aficionando alguns gaúchos: recebiam as 
encomendas e pra aproveitar a monção e não ir com os cargueiros debalde, 
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levavam baeta, que vinha do reino, e fumo em corda, que vinha da Baía, e 
algum porrão de canha. E faziam trocas, de elas por elas, quase. 
Os paisanos das duas terras brigavam, mas os mercadores sempre se 
entendiam... 
Isto veio mais ou menos assim até a guerra dos Farrapos; depois vieram as 
califórnias do Chico Pedro; depois a guerra do Rosas... 
Rompeu a guerra do Paraguai. 
O dinheiro do Brasil ficou muito caro: uma onça de ouro, que corria por trinta 
e dois, chegou a valer quarenta e seis mil réis!... Imagine o que a 
estrangeirada bolou nas contas!... 
Começou-se a cargueirear de um tudo: panos, águas de cheiro, armas, 
minigâncias, remédios, o diabo a quatro!... Era só pedir por boca! (Op. Cit., 
p. 101) 
 
 

E logicamente com tanta desmedida também veio a consequência de toda a 

atividade fora da lei. E é nesse sentido que Simões Lopes Neto se permite fazer 

ficção a partir daí, criando a história de Jango Jorge, que aos noventa anos se vê 

novamente envolvido no negócio, situações confirmadas pela presença do narrador 

nos episódios narrados. 

 
 
O Jango Jorge foi maioral nesses estropícios. Desde moço. Até a hora da 
morte. Eu vi. 
Como disse, na madrugada vésp'ra do casamento o Jango Jorge saiu para 
ir buscar o enxoval da filha. (Op. Cit. p. 102) 
 
 

Seu fim dramático, porém por uma causa nobre, não nos deixa julgar a 

infração de Jango Jorge: o casamento da filha, que de alguma forma antevia o pior, 

explicado quando chegaram com o corpo de seu pai. 

 
 
A guarda nos deu em cima... tomou os cargueiros... E mataram o capitão, 
porque ele avançou sozinho pra mula ponteira e suspendeu um pacote que 
vinha solto... e ainda o amarrou no corpo... Aí foi que o crivaram de bala.... 
parado... Os ordinários!... Tivemos que brigar, pra tomar o corpo! 
A sia-dona mãe da noiva levantou o balandrau do Jango Jorge e 
desamarrou o embrulho; e abriu-o. 
Era o vestido branco da filha, os sapatos brancos, o véu branco, as flores de 
laranjeira... 
Tudo numa plastada de sangue... tudo manchado de vermelho, toda a 
alvura daquelas cousas bonitas como que bordada de cobrado, num padrão 
esquisito, de feitios estrambólicos... como flores de cardo solferim 
esmagadas a casco de bagual!... 
Então rompeu o choro na casa toda. (Op. Cit., p. 103) 
 
 

Simões Lopes Neto repete o procedimento da fusão entre os fatos históricos 

e a criação, entre o documental e o artístico, tudo muito bem tramado nas malhas da 

ficção, de forma que somente os leitores atentos percebem o limite entre um 
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universo e outro. A marca da verossimilhança é o narrador que se inclui no “eu” e no 

“nós” constantemente utilizados em seu discurso.   

Em “Chasque do Imperador”, por exemplo, o narrador Blau relembra: 

“Quando foi do cerco de Uruguaiana pelos Paraguaios em 65 e o Imperador Pedro 

2º veio para cá, com toda a frota da sua comitiva”. (Op. Cit., p. 71) Blau era o 

homem de confiança dele, para lhe servir e guardar como cabo que era na época, 

daí o título do conto. Nesse mesmo conto menciona ainda o General Caxias, 

responsável por passar revista na tropa de Blau, e ainda outra situação em que 

esteve com o Imperador, “em 45 no Ponche Verde”, para entregar um ofício 

reservado e para isso teve que defender o papel com sangue. O episódio refere-se 

ao Tratado do Ponche Verde, acordo que pôs fim à Revolução Farroupilha. O 

documento a que Blau se refere pode ser associado ao decreto intitulado 

Convenção de Paz entre o Brasil e os republicanos, e o ano e local onde farrapos e 

imperiais se reuniram para decretar a pacificação da província. 

Neste conto, Blau Nunes observa o Imperador de perto, sua rejeição ao 

fumo por considerá-lo muito forte, sua solidariedade, pois não economiza na esmola, 

registra até a sua surpresa com a qualidade da tropa do local para qual recebe 

resposta imediata do condutor: “Que vossa majestade está pensando?... Tudo isto é 

indiada coronilha, criada a apojo, churrasco e mate amargo... Não é como essa 

cuscada lá da Corte, que só bebe água e lambe a... barriga!...” (Op. Cit., p. 73) 

Ademais, na sua observação, Blau surpreende-se também com a postura do 

Imperador, quando ele fraternalmente abraça uma senhora que passava. Ela queria 

saudar a comitiva e mandar recados para o filho e sobrinhos que fizeram questão de 

participar da guerra dos paraguaios em memória do seu marido que havia sido salvo 

do fuzilamento dos caramurus por Caxias. Ela ainda explica que quando o general 

Canabarro fez a paz entre os farrapos e os legais, seu marido havia jurado 

acompanhar o general Caxias sempre, mas como morreu, os parentes se 

encarregaram de cumprir a promessa. A reação do Imperador à história da simples 

mulher gera o julgamento de Blau: “O imperador — esse era meio maricas, era!” 

(Op. Cit., p. 74) 

Em um terceiro momento Blau novamente se surpreende com a atitude do 

imperador. Hospedado em casa de um sujeito mui gauchão que tentava 

impressionar a comitiva servindo chás e doces nas refeições, “O imperador, com 
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toda a sua imperadorice, gurniu de fome!” e interpelado sobre a hospedagem 

confessou: 

 
 
— Meu amigo, os doces são magníficos... mas eu agradecia-lhe muito se 
me arranjasse antes um feijãozinho... uma lasca de carne... 
O homem ficou sério… e depois largou uma risada: 
— Quê! Pois vossa majestade come carne?! Disseram-me que as pessoas 
reais só se tratavam a bicos de rouxinóis e doces e pasteizinhos!… Por que 
não disse antes, senhor? Com trezentos diabos!... Ora esta!... Vamos já a 
um churrasco... que eu, também, não agüento estas porquerias!... (Op. Cit., 
p. 75) 
 
 

A ficção então revela a humanidade de um mito e Blau mostra a figura do 

Imperador como pessoa comum, como ele mesmo chega à conclusão. Suas 

observações reforçam, no entanto, que o prejulgamento não está somente no olhar 

que vem de fora.  

 
 
Eu pensava que o imperador era um homem diferente dos outros... assim 
todo de ouro, todo de brilhantes, com olhos de pedras finas... 
Mas, não senhor, era um homem de carne e osso, igual aos outros... mas 
como quera... uma cara tão séria… e um jeito ao mesmo tempo tão sereno 
e tão mandador, que deixava um qualquer de rédea no chão!... (Op. Cit. p. 
72) 
 
 

Em “Os cabelos da china”, Simões Lopes Neto confirma que ficção e 

realidade caminham juntas, na história do pai que vinga o envolvimento da filha com 

os oficiais das tropas. Juca Picumã, “um chiru já madurázio, torna-se companheiro 

de Blau, que ainda era um “gurizote” (Op. Cit., p. 77), em uma batalha da guerra dos 

Farrapos. Por solicitação do capitão que precisava de um soldado que tocasse viola 

e indicação do índio Picumã, Blau acaba envolvendo-se em uma tarefa que nada 

tinha de militar. O capitão, depois de colocá-los em situação de risco, revela que na 

verdade está atrás de sua china que foi seduzida pelo comandante da força oposta. 

Dessa forma, o cenário de guerra ganha um motivo particular e sai do âmbito do 

geral para o individual, uma vez que tanto Picumã, soldado exemplar com a honra 

manchada pela prostituição da filha, quanto seu capitão, o amante traído, tramam 

uma vingança. Assim, se entrelaçam a realidade dos acampamentos de guerra, os 

perigos a que são submetidas as tropas e o caso da China que teve a trança tosada 

quando o pai a livra das mãos que a iam degolar. 
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Ainda nos cenários de guerra, Blau Nunes, destaca sua postura de militar 

disciplinado que acata toda e qualquer ordem. Porém, quando seu capitão solicita 

que diga que é um desertor para ter livre acesso ao acampamento inimigo, Blau 

recusa de forma indignada, reforçando o caráter virtuoso do militar gaúcho. Dentre 

as atitudes desses chefes, Blau ressalta e critica a incompetência das suas 

estratégias de guerra, facilmente visualizadas por seus subalternos. 

 
 
Duma feita andávamos tocados de perto pelos caramurus... Tínhamos saído 
em piquete de descoberta e aconteceu que depois de vararmos um passo, 
os legalistas nos cortaram a retirada e vieram nos apertando sobre outra 
força companheira, como para comer-nos entre duas queixadas... 
E não nos davam alce; mal boleávamos a perna para churrasquear um 
pedaço de carne e já os bichos nos caíam em cima... 
Na guerra a gente às vezes se vê nestas embretadas, mesmo sendo o mais 
forte, como éramos nós, que bem podíamos até correr a pelego aqueles 
camelos…, mas são cousas que os chefes é que sabem e mandam que se 
as agüente, porque é serviço... 
Ora bem; havia já dois dias e duas noites que vivíamos neste apuro; 
arrinconados nalgum campestre dava-se um verdeio aos cavalos; os 
homens cochilavam em pé; nisto um bombeiro assobiava, outro respondia e 
o capitão, em voz baixa e rápida, mandava: 
- Monta, gente! (Op. Cit. p. 78) 
 
 

“Melancia-coco verde” também se apropria de um desses cenários de guerra 

para compor a história bem humorada do casal Costinha e Sinhá Talapa. O casal 

apaixonado é separado pelo dever de defender a pátria, o que se torna bastante 

conveniente para o pai da jovem que é contra o casamento dos dois. Aproveita a 

ausência desse, que sai numa missão, para casar a filha com um primo dela, um 

ilhéu que tinha casa de negócio na vila. Ao saber do casamento o rapaz pensa em 

retornar, mas o momento é crítico para a tropa e o rapaz tem que decidir entre 

desertar e voltar para a namorada, ou assumir “a carga sobre um flanco dos 

atacantes”, como lhe havia sido confiado por seu superior. Decisão tomada, pois 

“Diante do dever o moço engoliu a tristeza, e mesmo não quis se desmoralizar 

desertando justamente naquela hora de pelea” (Op. Cit., p. 90), galgou em achar 

outra solução para impedir o casamento forçado. 

Dessa maneira, consegue enviar o índio Reduzo, seu companheiro de 

infância e que lhe acompanhou para a batalha, para dar o recado que somente a 

jovem entenderia. O índio, fiel amigo, chega ao local na tarde do casamento para 

cumprir a tarefa. Conforme recomendado por Costinha, que tinha assumido junto 
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com a moça um apelido que somente ambos sabiam, na hora de saudar os noivos 

Reduzo entrega o recado codificado: 

 
 
Eu venho de lá bem longe, 
Da banda do Pau Fincado: 
Melancia, coco verde 
Te manda muito recado! 
Na polvadeira da estrada 
O teu amor vem da guerra:... 
Melancia desbotada!... 
Coco verde está na terra!... (Op. Cit., p.93) 
 
 

Missão cumprida, casamento evitado, “O resto é simples”, como afirma o 

próprio Blau Nunes. Além dos elementos de guerra, o que marca também a narrativa 

é a rejeição explícita aos “modos” do primo da moça. Blau ironiza as maneiras do 

rapaz bem como os hábitos alimentares diferentes, o fato de não dominar a 

montaria, seu meio de transporte e os mimos que recebia da parentada. Associava 

tudo isso à relação com os portugueses, com os quais não compartilhava nenhuma 

simpatia. 

 
 
Esse tal era um ilhéu, mui comedor de verduras, e que para montar a cavalo 
havia de ser um petiço e isso mesmo o petiço havia de ser podre de 
manso... e até maceta... e até nambi... e porongudo!... [...] 
Era mesmo uma pena, lhe digo... casar uma brasileira mimosa com um pé-
de-chumbo, como aquele desgraçado daquele ilhéu... só porque ele tinha 
um boliche em ponto grande!... (Op. Cit., p. 88) 
 
 

Por fim, em relação às referências diretas dos enredos com os episódios de 

batalhas, conflitos e revoluções ocorridas no Rio Grande do Sul, temos ainda “O 

anjo da Vitória”, título referente ao apelido do General José de Abreu, mas que 

novamente tem como foco uma história paralela apresentando como protagonistas 

Blau Nunes e seus patrícios.  

Flávio Loureiro Chaves (1982) faz um levantamento minucioso das batalhas 

e revoluções mencionadas em Contos Gauchescos e as relaciona às questões 

ideológicas que permeiam toda a obra do autor. De todas as batalhas citadas, 

Chaves ressalta que esta representada no conto “Anjo da Vitória” foi uma das mais 

complicadas na história dos confrontos históricos registrados no Rio Grande do Sul. 

Para Blau Nunes, a batalha mal sucedida lhe serviu como rito de passagem, a 

marca do fim da sua inocência: “Comi do ruim... Vê vancê que eu era guri e já corria 
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mundo...” (Op. Cit., p. 98) Essa frase denomina a trajetória de vida de Blau Nunes e 

o que o tapejara enfatiza em seu depoimento pessoal: correr mundo. Depois de 

assistir ao massacre da tropa que foi pega de surpresa por um erro estratégico do 

Visconde de Barbacena, Blau descreve o cerco e o final desastroso que culmina no 

extermínio do próprio anjo da vitória – apelido do General Abreu –, do seu padrinho 

e de muitos que estimava. Depois do cerco, sozinho, sem rumo, foge juntamente 

com as tropas em recuo e dá início à sequência de envolvimentos em batalhas, que 

é isso o que realmente sabe fazer, e ao recontá-las é como se realmente as 

revivesse “como quem estende ao sol, para arejar, roupas guardadas ao fundo de 

uma arca.” (Op. Cit., p. 34), ensina e aprende com elas, pois do distanciamento 

entre o Blau – moço, militar e o Blau – velho, paisano lhe permite redimensionar 

suas memórias e reconstituir suas vivências. 

É ainda nesse conto que podemos de fato determinar temporalmente o 

percurso de Blau Nunes, do ponto de partida da narrativa ao momento da 

enunciação. No início do conto Blau diz: “- Foi depois da batalha de Ituzaingo, no 

passo do Rosário, pra lá de São Gabriel, do outro lado do Inhatium. [...] Eu era 

gurizote: teria, o muito, uns dez anos; e andava na companhia do meu padrinho, que 

era capitão, para carregar os peçuelos e os avios do chimarrão.” (Op. Cit. p. 95).  

O episódio citado no trecho deu-se historicamente e foi registrado no ano de 

1827. Se Blau Nunes tinha dez anos nesse período e na apresentação de Contos 

Gauchescos seu interlocutor informa que ele estava já nos seus oitenta e oito anos, 

é possível traçar a linha do tempo que vai do nascimento do vaqueano, 1817, ao 

momento dos dados coletados, 1905. Ao serem registrados os casos narrados, seu 

enunciador não estava mais vivo, o que – seria forçar a barra dizer? – pode coincidir 

com a própria escrita do livro em 1912. Isso nos dá acesso a uma hipótese de que o 

interlocutor de Blau e coletor dos dados seria uma imagem de autor, o que nos 

remeteria diretamente a João Simões Lopes Neto, citadino, amante das coisas de 

seu Estado, na busca incansável de compreendê-las e associá-las à unidade 

nacional.  

Se esse último dado é relevante para a própria arquitetura da obra não 

podemos afirmar, mas explicaria muito das escolhas do próprio autor na tentativa de 

traçar o percurso do povo gaúcho ao longo do recorte espaço-temporal 

fundamentado nas questões históricas que envolvem o Brasil e a formação do Rio 

Grande do Sul. Mais uma vez estaria Simões Lopes poetizando o documental “para 
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que a raça que se está formando, aquilate, ame e glorifique, os lugares e os homens 

dos nossos tempos heroicos, pela integração da Pátria comum, agora abençoada na 

paz.” (Op. Cit., p. 33) 

O papel de Blau Nunes atribuído por seu interlocutor nesse contexto, 

equivaleria ao que destaca Eliade sobre a função do mito: de ensinar “as “histórias” 

primordiais que o constituíram existencialmente” e mostrar que “tudo o que se 

relaciona com a sua existência e com o seu próprio modo de existir no Cosmo o 

afeta diretamente.” (ELIADE, 2002, p.16) 

Por conseguinte, o cenário de caráter épico, geralmente retratado em 

narrativas históricas, é readaptado e em um enredo paralelo toma outro sentido. Os 

episódios que Simões Lopes escolhe retratar agrupam também as histórias dos 

anônimos da guerra e das revoluções que ocorreram no período selecionado, que 

também coincide com a biografia do narrador/personagem Blau Nunes, na medida 

em que ele retrata não situações coletivas somente, mas principalmente suas 

vivências enquanto soldado durante as batalhas. Assim, os fatos que narra exaltam 

não os “heróis” da guerra, nem as situações que envolvem os episódios dos conflitos 

são as mais relevantes, porque o que está em destaque são as experiências de 

Blau, as cenas de que fez parte ou os casos que presenciou que envolviam pessoas 

simples como ele, os soldados e suas famílias e a vida cotidiana dos Pampas 

gaúchos. 

Sendo assim, é pelo menos curioso pensar nos motivos de Simões Lopes 

Neto representar a figura do gaúcho usando a temática das revoluções, sem, 

todavia, tomar os fatos históricos como fator preponderante para a representação e 

sim acontecimentos que aparentemente não teriam sido registrados por 

historiadores, mas pelos próprios participantes dos conflitos. Nessa mescla, Simões 

Lopes Neto oferece um panorama das lutas nas fronteiras do Rio Grande do Sul, do 

desenvolvimento do contrabando, das principais revoluções, sobretudo das 

transformações dos campos abertos em propriedades dos estancieiros/soldados que 

“tudo mandam e tudo podem”, por outro viés, diferente do cenário usual, muito 

utilizado também, algum tempo depois de Simões, por Érico Veríssimo, nas 

aventuras de “Um certo Capitão Rodrigo”, por exemplo. 

Mesmo em um caso à toa, que vem à memória de Blau impulsionado pelo 

atraso da refeição durante uma pausa da viagem com seu companheiro, Blau revela 

as condições de seu tempo. Com o objetivo de justificar a mania de João Cardoso 



44 

 

de interpelar os passantes para uma coversa fiada, Blau explicita as condições da 

época em relação às informações e à dificuldade de obtê-las devido ao isolamento e 

às distâncias. Em “O mate de João Cardoso”, Blau explica a atitude simplória do 

homem que prometia ao passante um mate que nunca chegava prendendo-o até 

que ele contasse as novidades: “Também... naquele tempo não havia jornais, e o 

que se ouvia e se contava ia de boca em boca, de ouvido para ouvido. Eu, o 

primeiro jornal que vi na minha vida foi em Pelotas mesmo, aí por 1851.” (Op. Cit., p. 

57). Além desse comentário sobre a imprensa, Blau ainda em outra passagem, no 

conto “Duelo de Farrapos” menciona o jornal do governo, “Americano”, onde as 

informações políticas e o andamento dos conflitos eram veiculados. Esse dado 

também nos permite inferir pelo menos duas coisas: que Blau era letrado, o que 

revela seu status, uma vez que o letramento era para pouquíssimos, bem como as 

condições da imprensa no país, com controle do governo e acesso limitado da 

população à informação.  

Uma última observação sobre os Contos Gauchescos, diz respeito à figura 

feminina. Nos resumos dos contos já temos uma visão do papel que é atribuído à 

mulher, o qual não se diferencia muito daqueles evidenciados em narrativas de 

outros autores. Como destaca Ribeiro (2008) em análise da obra de José de Alencar 

e Machado de Assis, as convenções sociais, via de regra, determinavam às figuras 

femininas o matrimônio no desenlace dos romances. Essas convenções apontadas 

por Ribeiro estão reforçadas nas próprias palavras do narrador Blau Nunes: “Sim 

que um pai cria uma filha não é pra a carniça de gaudérios!... Por isso é que já os 

antigos inventaram o casamento.” (SIMÕES LOPES, 1988, p. 281) 

Desse modo, destacam-se as atribuições de moças prendadas, criadas para 

uma vida doméstica e pacata, cuja “opção” de vida resume-se a um casamento 

arranjado e bem sucedido como é o caso da Maria Altina (No manantial), a filha de 

Jango Jorge (Contrabandista) e Siá Talapa (Melancia- coco verde), diga-se de 

passagem, a única que conseguiu concretizar o ato social; na contramão, porém, 

encontramos também as mulheres que não foram feitas para o casamento ou que 

não se enquadram no contrato social. Isto está posto nas personagens Tudinha (O 

negro Bonifácio), Rosa (Os cabelos da china) e Lalica (Jogo do osso), por exemplo.   

Os elementos físicos das figuras femininas são bastante enfatizados pelo 

narrador, pois todas elas são lindas, de curvas perfeitas e extremamente sedutoras. 

Embora esses atributos sejam incansavelmente repetidos, Blau destaca outros nem 
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sempre tão evidentes: os olhos, pois é através deles que essas mulheres vão 

verdadeiramente se revelar, provavelmente porque muito do corpo podia-se apenas 

deduzir pelas curvas sinuosas dos vestidos ou porque fosse muito mais sedutor 

imaginar o que não era revelado de forma explícita. Além disso, o narrador capta 

dos olhos não só beleza, mas sentimentos e informações intrigantes sobre suas 

donas. Essa característica pode ser resumida na observação feita à personagem 

Tudinha e estendida a todas as figuras femininas do universo simoniano, com o 

objetivo de captar a contradição e a ambiguidade na expressão feminina. 

 
 
Mas o rebenqueador..., eram os olhos!...Os olhos da Tudinha eram assim a 
modo de veado-virá, assustado: pretos, grandes, com luz dentro, tímidos e 
ao mesmo tempo haraganos... pareciam olhos que estavam sempre 
ouvindo... ouvindo mais, que vendo...” (SIMÕES LOPES, 1988, p. 41) 
 
 

A evidência se dá inclusive nos contos adicionados à obra em outras 

edições, e que na edição utilizada para este estudo aparecem como contos avulsos, 

todos com figuras femininas cujo traço principal são os olhos. O conto “Sinhá Jana” 

contém apenas fragmentos coletados, duas partes na verdade, e “Olhos de remorso” 

está integral e narra a história de crime passional executado de modo 

aparentemente injusto. Esses dois contos, todavia, não fazem parte da produção 

analisada, evidenciada pela voz narrativa que muito se diferencia da observada em 

contos gauchescos e lendas do sul e do cenário que é urbano. Segue de qualquer 

forma um trecho de cada, de forma que possam comprovar o afirmado. 

 
 
Sinhá Jana alonga os olhos – apreende – enfeixa – polariza – na retina – os 
reflexos – as cambiantes, as chispas – os brilhos das pedras todas.  
Quem examinasse então os olhos de Sinhá Jana – no acume de sua 
fascinação – divisaria, certo na sua retina – uma nova pedra preciosa única 
– misto e essência de rubis e esmeraldas, de brilhantes e safiras e topázios 
e turquesas. [...] Adora as pedras preciosas – mas me prefere. 
O que vem aqui a perguntar – é como – duas naturezas tão opostas, se 
ajustaram? 
Sinhá Jana cisma nisso por vezes. 
E – já me o perguntou. Os olhos então – estavam como eram: lisos, pretos, 
bonitos. Sim. [...] A dama da camaradagem gostava também de jóias e de 
pedras. Que contraste, porém com Sinhá Jana, no gozar de vê-las! Sinhá 
Jana – fascinava as pedras finas com a luz que dimanava dela; à minha 
dama apenas luziam, os olhos como refletores. 
Certo dia ela gabou longamente tais e outros adereços que vira em certa 
vitrine. 
A sua voz – neste ponto não sei o que é que tinha, mas era de uma 
modulação áspera e ao mesmo tempo untosa. Os seus olhos mostraram um 
turvado – que eu não conhecia, e no entanto, parece que também falavam , 
completando o sentido escondido das palavras pronunciadas.  
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Depois é que eu percebi que as palavras seriam de cobiça e que os olhos 
seriam de avareza – e se completavam. 
Falamos, pois das joias e ficamos por aí. (SINHÁ JANA II, p.286-287) 
 
 
[...] Eu não podia dormir, olhando para ela com insistência de louco, 
querendo entrar no seu coração e ler dentro dele o que ela sentia pelo 
primo... Nisso, ela moveu os lábios, e pronunciou suavemente um nome... 
Desgraçada... Era o nome dele... 
Não sei o que se passou em mim. Senti acordar qualquer cousa de besta 
fera que dormia em meu coração e lancei-lhe as mãos ao pescoço roliço e 
branco... despertou assustada e botou-me uns olhos de pasmo e de medo... 
eu continuei apertando. Devia ter, nesse momento, uma cara horrível, 
porque os seus olhos muito abertos exprimiam um pavor imenso, 
inexplicável...  
Fugi, espavorido... Depois... fui preso condenado a pena mínima por causa 
da privação de sentidos...Mas nada disso me incomodava. Os seus olhos, 
sim. Era um inferno. Em toda a parte eu via os seus olhos, como na noite 
horrível, me olhando, me furando a alma com aquele brilho de medo e de 
pasmo, que nunca esquecerei... 
[...] Gostava muito da minha noiva, mas não me podia esquecer da 
prendinha, cujos olhos me perseguiam ainda, sempre, por toda parte, 
mesmo junto da Olina. 
[...] De repente, eu senti uma vertigem, uma alucinação, uma coisa que eu 
não sei o que era... todo eu tremia de horror! Os olhos de Prendinha tinham 
tomado, não sei como, o lugar dos olhos de Olina, horrivelmente abertos, 
num espasmo de horror, como o daquela noite... (OLHOS DE REMORSO, 
p. 291). 
 
 

O terceiro conto refere-se ao “O “Menininho” do Presépio”, que narra a 

história do adultério de nhã Velinda, porém muito bem justificado e até absolvido, 

uma vez que o pai havia obrigado a filha “que era uma criatura boa como uma santa, 

marocha linda como uma princesa” a se casar “com um sujeito sem eira nem beira e 

que diziam era parceiro nas velhacas do Miguelão.” Entende-se aqui mais uma vez a 

abordagem do tema do conto “Jogo do osso”, nesse caso o prêmio foi a filha, que 

Miguelão inescrupulosamente apostou e perdeu. O ganhador da “prenda” “era mais 

que mouro e meio corcunda e tinha um lanho grande entre a orelha e a nuca; e mal 

encarado, era.” Nada melhor do que uma boa justificativa para o ocorrido entre o 

cadete Vieira e a nhã Velinda, por quem o rapaz havia se apaixonado numa quase 

adoração e “todo ele vivia só nos olhos quando atentava na formosura do seu rosto.” 

Ela, todavia era moça de confiança, e isso quem confirma é o próprio narrador. 

 
 
Cousas de rapaz; que a nhã Velinda, essa, era de confiança. 
Lá porque era moça, quase uma criança perto do marido, lá por isso não 
era motivo pra qualquer um chegar-se de buçalete em mão, como se faz 
para uma redomona, pra amanusear-lhe desde a tábua do pescoço até as 
ancas... (SIMÕES LOPES, 1988, p. 282) 
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A paixão, entretanto, regada a olhares fortuitos, foi sendo cultivada e na 

noite de Natal a vizinhança toda foi convidada para cantar um terço de festa na casa 

dos Vieiras, que pretendiam, assim, exibir o presépio que haviam preparado. E a 

noite pareceu santa mesmo com direito a comprovação de milagre e tudo do 

menininho do presépio, responsável por salvar a vida de nhã Velinda depois que o 

pai da moça a flagrou com o cadete e a delatou ao marido que quis lavar a honra 

com seu facão.  Mas a traição não foi premeditada nos descaramentos do 

desrespeito à noite santa ou ao marido presente, pois segundo Blau, 

 
 
Por um segredo do destino, a siá-dona mandou o cadete ver si as 
luminárias estavam ou não prendidas e vai, o moço, no entrar da porta, 
topou de cara a cara com a nhã Velinda que saía, justamente para vir 
chamar os donos da casa; toparam-se as criaturas e miraram-se, num 
clarão que só elas viram... 
As mãos se encontraram... e num de-repente, num silêncio, num tirão das 
suas almas, na pressa e no lusco-fusco, perto da gentama, numa relancina 
de corisco, as duas bocas famintas se encontraram [...] e um beijo, um 
beijo, que durou pelos dois, para toda a vida, um beijo só derrubou todas as 
negaças, como uma represa de açude aluída é derrubada por uma muita 
descida de águas...(Op. Cit., p. 283)  
 
 

De qualquer forma, sendo a “bicota perigo de respeito”, os dois não estavam 

isentos do julgamento, com veredito, todavia, beneficiando a moça já que o juiz foi o 

maior de todos e se colocou a seu favor na metáfora do Menininho Jesus, que na 

hora exata de nhã Velinda ser atingida no coração, caiu do presépio sobre a moça 

que estava ajoelhada próxima ao presépio e a defendeu do golpe do facão do 

marido furioso.  

 
 
[...] rolou de sua caminha de milha... rolou e caiu no boleado do seio da 
moça, na canhadita dos dois, caiu no regaço de nhã Velinda o Menininho 
Jesus, como uma defesa ... e aí no regaço delicado ficou, como um dono na 
sua casa.” (Op. Cit., p. 284) 
 
 

Absolvição recebida, restava ao marido ofendido resignar-se, sumiu-se e 

tempos depois foi dado como morto, abrindo assim o caminho para o cadete e nhã 

Velinda unirem-se. Assim Blau conclui o caso. 

 
 
O que le conto é que o major Vieira, ainda em cadete, se casou com a nhã 
Velinda e que aquele tal menininho Jesus ainda hoje é o figurão do oratório 
e é o mesmíssimo do presépio que, há mais de cinquenta anos, se arma 
sempre na estância, no festo do Natal. (Op. Cit., 284) 
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Esse discurso nos lembra outro, bem mais tradicional, não resta dúvida, mas 

que talvez acrescente algo no entendimento da cena. Blau nunes inclusive comenta 

a atitude do jovem após o beijo, enquanto todos à volta do presépio cantavam o 

rosário:“era até um pecado do inferno, aquela maneira de adorar gente, ali assim, 

nas barbas dos santos e da Nossa Senhora Virgem e do seu Menino!... (Op. Cit., p. 

284)  

Assim, poderíamos supor que o beijo consensual do par não revelava uma 

traição, mas a aliança eterna de amor entre os dois, devidamente aprovada pelos 

santos do presépio que intercederam por ela na hora da morte. Ademais, a união 

sacramental, que deve ser prova de amor, se cumpre, uma vez que livre do marido 

arranjado pelo pai, nhã Velinda pode finalmente selar a união de amor com o cadete. 

Como prova dessa aliança de amor, o casal mantinha próximo há cinquenta anos o 

mesmíssimo Jesus “figurão” do presépio.  

Estaria Simões repetindo a tradição do enlace matrimonial como contrato 

social, que enfatiza a propriedade ou rompendo com o esse padrão, permitindo que 

as mulheres de sua narrativa se casassem por amor?  

O conto aqui abordado é o único ao qual o autor atribui erotismo na relação 

das personagens, velado ainda nas metáforas da “represa do açude aluída e 

derrubada por uma muita descida de águas”. É o único também em que o autor trata 

da questão do adultério de forma explícita, questão tabu no universo narrado. Os 

demais ficaram nos limites da violência do desejo desmedido, brutal ou dentro das 

convenções pudicas da sociedade tradicional.  

Concluindo essas observações sobre a figura feminina, percebemos pela 

lógica das comparações, que algumas mulheres são puras, castas e virtuosas 

enquanto outras são a encarnação do perigo, da discórdia e da tragédia familiar, 

como verificamos em outras passagens já destacadas até aqui. Porém o que 

singulariza e aproxima essas mulheres é a observação constante e insistente de 

Blau Nunes em praticamente todos os contos: “Ah! Mulheres!... Estancieiras ou 

peonas, é tudo a mesma cousa... tudo é bicho caborteiro...; a mais santinha tem 

mais malícia que um sorro velho!...” (Op. Cit., p. 45) Tais dados são confirmados ao 

longo das narrativas e reforçados nas lendas, especialmente na lenda da 

“Salamanca do Jarau” onde podemos inclusive encontrar a origem de bicho 

caborteiro citado por Blau.  Num universo onde impera a figura masculina, não é de 
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estranhar que essas mulheres encontrassem soluções criativas para circularem e 

conviverem com a constante censura. 

Finalmente, mas ainda sobre Contos Gauchescos chamamos a atenção 

para algumas “dicas” do narrador Blau Nunes sobre o modelo do bom gaúcho, 

pontuadas na sua lista de “Artigos de fé do gaúcho”: 

 
 
Muita gente anda no mundo sem saber pra quê: vivem, porque veem os 
outros viverem. 
Alguns aprendem à sua custa, quase sempre já tarde para um proveito 
melhor. Eu sou um desses. 
Pra não suceder assim a vancê, eu vou ensinar-lhe o que os doutores 
nunca hão de ensinar-lhe por mais que queimem as pestanas deletreando 
nos seus livrões. Vancê note na sua livreta: 
1º) Não cries guaxo: mas cria perto do teu olhar o potrilho pro teu andar. 
2º) Doma tu mesmo o teu bagual: não enfrenes na lua nova, que fica babão; 
não arrendes na minguante, que te sai lerdo. 
3º) Não guasqueies sem precisão nem grites sem ocasião: e sempre que 
puderes passa-lhe a mão. 
4º) Se és maturrando e chasque de namorado, mancas o teu cavalo, mas 
chegas; se fores chasque de vida ou morte, matas o teu cavalo e talvez não 
chegues. 
5º) A maior pressa é a que se faz devagar. 
6º) Se tens viajada larga não faças pular o teu cavalo; sai ao tranco até o 
primeiro suor secar; depois ao trote até o segundo; dá-lhe um alce sem 
terceiro e terás cavalo para o dia inteiro. 
7º) Se queres engordar o teu cavalo, tira-lhe um pelo da testa todas as 
vezes da ração. 
8º) Fala ao teu cavalo como se fosse a gente. 
9º) Não te fies em tobiano, nem bragado, nem melado; pra água, tordilho; 
pra muito, tapado; mas pra tudo, tostado. 
10º) Se topares um andante com os arreios às costas, pergunta-lhe – onde 
ficou o baio? 
11º) Mulher, arma e o cavalo do andar, nada de emprestar. 
12º) Mulher, de bom gênio; faca, de bom corte; cavalo, de boa boca; onça, 
de bom peso. 
13º) Mulher sardenta e cavalo passarinheiro… alerta, companheiro! 
14º) Se correres eguada xucra, grita; mas com os homens apresilha a 
língua. 
15º) Quando dois brincam de mão, o diabo cospe vermelho. 
16º) Cavalo de olho de porco, cachorro calado e homem de fala fina.. 
sempre de relancina… 
17º) Não te apotres, que domadores não faltam. 
18º) Na guerra não há esse que nunca ouviu as esporas cantarem de 
grilo… 
19º) Teima, mas não apostes; recebe, e depois assenta; assenta, e depois 
paga. 
20º) Quando estiveres pra embrabecer, conta três vezes os botões da tua 
roupa. 
21º) Quando falares com homem, olha-lhe para os olhos; quando falares 
com mulher, olha-lhe para a boca e saberás como te haver. Que foi? 
Ah! Quebrou-se a ponta do lápis? 
Amanhã vancê escreve o resto: olhe que dá para encher um par de tarcas! 
(Op. Cit., p.123) 
 
 

http://www.jangadabrasil.com.br/setembro13/pn13090b.htm
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O que mais se destaca nesse conto em forma de lista, é seu esquema 

didático. Blau Nunes emprega aqui quase uma fórmula, uma receita infalível para 

evitar conflitos. Trata-se, porém, de uma orientação de quem é experiente no 

assunto, mas teve que aprender da forma mais dolorosa, nos erros e acertos da 

vida.  

Assim, também demonstra nessas orientações que o bom gaúcho não nasce 

pronto, mas que a vida o molda e para tanto é preciso ficar atento às diversas 

armadilhas que podem dificultar seu percurso. Blau revela ainda em sua fala, os 

valores, os medos e as crenças de seu povo, apontando os elementos que 

considera mais sábios e que se destacam em todas as suas observações: a 

prudência e a humildade. Assim, Blau conclui sua função de mito de “ensinar como 

repetir os gestos criadores e consequentemente assegurar sua multiplicação”. 

(ELIADE, 2002, p. 18)  

 

1.2.1 A Lenda e o Caso: As Mutações de Blau Nunes 

 

Lendas do Sul faz parte do conjunto da obra ficcional de João Simões Lopes 

Neto, publicado em vida, em 1913 pela editora Pelotense, e em 2ª edição pela 

editora Globo de Porto Alegre, num único volume, juntamente com Contos 

Gauchescos. É um livro que reconta lendas ancestrais do Rio Grande do Sul, 

passadas pela tradição oral. Em Lendas do Sul, o escritor apropria-se de narrativas 

folclóricas para falar “da fundação das instituições e dos valores democráticos 

baseados na coragem pessoal no Rio Grande do Sul” (ZILBERMAN, 1992). É por 

meio das lendas que Simões Lopes Neto insere o toque do sobrenatural e do 

fantástico, ultrapassando as fronteiras do real histórico na representação do gaúcho.  

A abertura de Lendas do Sul conta com uma nota introdutória do autor 

expondo um breve panorama da origem das lendas sul-riograndenses e como elas 

se misturaram aos motivos gaúchos. Além disso, o autor enfatiza seu objetivo de 

manter a feição expositiva das lendas proveniente da tradição oral como maneira de 

resgatar sua estrutura.  

 
 
Convém recordar que o primeiro povoamento – branco – do Rio Grande do 
Sul foi espanhol: seu poder e influência estenderam-se até depois da 
conquista das Missões: provém disso que as velhas lendas riograndenses 
acham-se tramadas no acervo platino de antanho. Vem da Ibéria, a topar-se 
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com a ingênua e confusa tradição guaranítica (v. g. a lenda M’boitata´), a 
mescla cristã-árabe de abusões e misticismos, dos encantamentos e dos 
milagres: desses elementos confundidos e abrumados (p. ex. A Salamanca 
do serro do Jarau), nasceram idealizações novas e típicas, adaptadas ou 
decorrentes do meio físico e das gentes ainda na crassa infância das 
concepções.  
 É, como entre os conquistadores brancos corria intensa e rápida a febre da 
riqueza – o sonho escaldante do Eldorado – a fulgir nas areias e dos 
cascalhos, espadanando das entranhas misteriosas e apojadas do novo 
Mundo, a preponderante vivaz das suas ficções é sempre a imantada ânsia 
– pelo ouro!, forte sobre a dor e a própria morte...  
Com a entrada dos mamelucos paulistas outras doutras feições vieram do 
centro e norte do Brasil: O saci pererê, o caapora, a uiara, que esfumaram-
se no olvido. 
Por último uma única se formou já entre gente lusitana radicada a incipiente, 
nativa: A do negrinho do pastoreio.  
A estrutura de tais lendas perdura; procurei delas dá aqui uma feição 
expositiva – literária e talvez menos feliz – como expressão da dispersa 
forma porque a ancianidade subsistente transmite a tradição oral, hoje 
quase perdida e mui confusa: ainda por aí se avaliará das modificações que 
o tempo exerce sobre a memória anônima do povo. (SIMÕES LOPES, 
1988, p.131) 
 
 

Na sequência da nota, encontramos uma carta do escritor Coelho Neto, 

datada de 20 de novembro de 1909, parabenizando Simões Lopes pelo êxito do 

trabalho, ressaltando ainda a qualidade do texto “Negrinho do Pastoreio”, única 

lenda originalmente local cuja dedicatória está em seu nome. A carta destaca 

também o grande apreço de Coelho Neto pelo trabalho do amigo e o orgulho de ter 

sido ele um dos incentivadores do trabalho literário de Simões. Revela ainda, pelo 

registro datado, que os textos de Lendas do Sul preexistem à data da primeira 

edição.  

Lendas do Sul possui dezessete lendas, sendo as três primeiras com 

argumentos do Sul.  Ambas as obras, Contos Gauchescos e Lendas do Sul, estão 

interligadas pelo mesmo tema e narrador, porém, em “A salamanca do Jarau” Blau é 

também protagonista da lenda. 

A maioria das lendas selecionadas toma de fato um cunho de compilação, 

diferenciando-se somente as três primeiras, “A M’boitatá”, “A salamanca do jarau” e 

“O negrinho do pastoreio” que, ao abordarem o Rio Grande do Sul como cenário, 

recebem um formato de narrativa.  

O autor faz então uma divisão ao organizar as lendas; as três primeiras 

mencionadas recebem o título de Lendas do Sul, enquanto as catorze restantes, 
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agrupadas sob o título de “argumento” de outras lendas, encontram-se nas 

seguintes categorias: Missioneiras, do Centro e Norte do Brasil.3 

As três Lendas escolhidas pelo autor para representarem as expressões 

folclóricas do Sul já possuíam outras versões populares. O trabalho de Augusto 

Meyer (Folclore do Rio grande do Sul, s/d) identifica essas versões e também o que 

foi acrescentado para representar a estrutura e as relações sociais do universo 

gaúcho. Assim, tanto em “A salamanca do Jarau” quanto em “O negrinho do 

pastoreio” Simões reutiliza a tradição e redimensiona seus motivos, que ganham 

função diferente das originais.  

Observando o projeto do autor, é possível notar que mesmo sob o título de 

lendas os textos que delas são construídos continuam narrando o universo do 

gaúcho e sua trajetória, ainda dentro de uma perspectiva histórica, recheadas com o 

sabor da invenção.  Por isso mesmo o narrador  Blau Nunes, o mesmo de Contos 

Gauchescos, toma maior relevância como protagonista de “A salamanca do jarau”. 

“O negrinho do pastoreio” ganha então o espaço das estâncias, dos pampas 

gaúchos; como dono um estancieiro cruel e como madrinha a figura de nossa 

senhora, responsável por resgatá-lo das maldades de seu patrão e restaurar a 

liberdade cerceada.  

É obvio que por trás do enredo lendário há a representação da estrutura 

patrimonialista e patriarcal de repressão, mas com uso do recurso fantástico 

propiciado pelos motivos lendários o autor consegue conferir às histórias uma 

linguagem poética. 

Muito da compilação feita por Simões Lopes foi utilizado por outros autores, 

especialmente Érico Veríssimo, com o aproveitamento de muitas partes das lendas 

como, por exemplo, “A salamanca do Jarau”, quando compôs O tempo e o vento. 

Essa lenda permite a associação com as questões da liberdade e do livre arbítrio 

como resposta aos conflitos sociais, representada pela solidão de Blau e seu 

momento de crise. Ela ainda faz referência às ameaças do progresso, configuradas 

nos símbolos da busca do boi barroso e da sedução da teiniaguá, como 

representante e protetora das riquezas do Cerro do Jarau. 

                                            
3
 As Missioneiras compõem “A mãe do ouro”, “Cerros bravos”, “A casa de M’bororé”, “Zaoris”, “A 
Anguera”, “Mãe mulita” e “São Sepé” (a única que foge do formato, pois além de ser em versos, 
segundo o autor, foi coletada de um velhíssima mestiça, Maria Gendória Alves, moradora na picada 
que atravessa o rio Camaquã, entre os municípios de Canguçu e Encruzilhada, que  sofrivelmente a 
recitou pelo ano de 1902). As do Centro e do Norte do Brasil agrumam “O Caapora”, “O Curupira”, “O 
Saci”, “A Uiara”, “O Jurupari”, “O lobisomem” e “A mula sem-cabeça”. 
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Portanto, na composição das lendas Simões não poupa a demonstração do 

rompimento do código ético de valores da sociedade gaúcha, nem a denúncia da 

sedução da ganância responsável pela metamorfose do gaúcho livre e destemido, 

agora vítima das propriedades privadas – antes campos abertos – que castra a 

principal característica do gaúcho: a liberdade.  

Ademais, temos também discussões filosóficas, algumas com fins didáticos 

de reconhecimento da origem do ser, do sentido da existência e o 

transcendentalismo responsável também por uma série de paradoxos gerados pela 

ambiguidade entre o ser e o ter. Essas observações comprovam novamente Blau na 

sua função de mito responsável pela “narrativa que faz reviver uma realidade 

primeva, que satisfaz a profundas necessidades religiosas, aspirações morais, a 

pressões e a imperativos de ordem social e mesmo a exigências práticas.” (ELIADE, 

2002, p. 23) 

Quanto ao caso, destacamos o caráter de crítica ao presente decadente 

daquele modelo original e seu universo em Os casos de Romualdo. Sobre isso diz 

Regina Zilberman: 

 
 
A crítica ao presente determinou a criação de Romualdo, exemplo do 
gaúcho despojado do poder, que conta apenas com sua verve narrativa 
para assegurar a atenção e o interesse do grupo social. Extensão e 
contrapartida de Blau, porque conta histórias inacreditáveis, Romualdo é 
igualmente o desdobramento do processo de desmistificação que o 
contador de Contos gauchescos já deixava na sua denúncia do presente, 
fator que impediu a configuração de uma epopeia local (ZILBERMAN, 1992, 
p. 60). 
 
 

Há, portanto, nos casos narrados por Romualdo, a desmistificação do tipo 

presente nos Contos gauchescos e Lendas do Sul, revelando não só a degradação 

do modelo regional, mas também a dessacralização dos feitos magníficos e 

grandiosos de pretenso herói.  Nos Casos, o foco não é mais no peão e sim no 

gaúcho e sua experiência como homem da cidade no convívio com membros 

representantes de outros povos: imigrantes italianos, alemães. Ao mudar o espaço, 

a representação do homem, antes rural, passa a ter ênfase no conflito com as 

diferentes culturas e adaptação ao novo meio onde busca inserir-se. As resistências 

são múltiplas, assim como são várias as reações que esse homem rural irá provocar 

num ambiente onde muitas vezes não se sente bem-vindo. 
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Assim como em Lendas do Sul, há em Casos do Romualdo uma nota que 

visa a esclarecer o leitor sobre o conteúdo do livro. A respeito dele o autor diz: 

 
 
Leitor! 
Entendemo-nos desde já:  
É possível (o autor ignora-o), que haja coletânea semelhante, anterior, 
nacional; se existe, para melhor bem, que supere a atual no conteúdo e na 
forma! 
Em assunto de populário (folk-lore diz-se, elegantemente, nas altas 
letras...), o registro comporta o pueril do conto, o esborcinado do dizer e a 
ingenuidade do ouvinte.  
O merecimento deste livro subsiste na paciência com que foi ele coligido; 
falta-lhe relevância artística; é certo; fora porém crueza destroçá-lo por esse 
pecado. 
Destinado à leitura entre golpes de cousas sérias, aos homens graves 
entediaria: pois – e lhes não advirá mal, por isso –, demo-lo então aos 
frívolos e, destes, aos mais elevados: as crianças. 
Patranhas por patranhas... que se não diga que até nisso falta-nos prata em 
casa!...  
Fica entendido, pois não? (Grifo do autor) 
(SIMÕES LOPES, 1988, p. 195) 
 
 

Embora a figura de Blau Nunes como narrador fique tangenciada nesses 

livros, a temática que o colocou como protagonista de Contos Gauchescos não 

perde seu fio condutor. Assim, notamos que Blau apenas toma outras configurações, 

como se estivesse em processo de mutação e assumisse o papel dessas outras 

figuras, mas sem perder a essência do campeiro que de alguma forma está ainda 

presente nessas outras representações. Por isso, entendemos que os aspectos que 

compõem Os casos de Romualdo muito falem ainda da representação do homem 

gaúcho, por via da inversão dos valores enfatizados nos livros anteriores.  

Simões Lopes nos revela então, como foi dito inicialmente, um trabalho 

minucioso na construção de sua obra, que apesar de curta é intensa, e procura 

abranger as transformações observadas num percurso histórico do seu Estado, 

sempre de forma associada às ocorrências que envolvem também o país, apesar do 

histórico de isolamento das regiões interioranas.  

Percebemos nesta apresentação da obra simoniana o percurso da 

personagem Blau Nunes, que se movimenta no espaço social, atribulado pelo 

cenário de guerras que compõe as relações sociais apreendidas no mundo das 

personagens.  Dos limites de seu depoimento pessoal, engendrado de forma 

meticulosa com a própria história das personagens, o narrador Blau Nunes, “genuíno 

– crioulo – riograndense”, garante a sobrevivência de seu discurso no registro 
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detalhado e comprometido de seu interlocutor, que lhe assegura ouvintes para os 

casos de seu “trotar sobre tantíssimos rumos; das pousadas pelas estâncias; dos 

fogões a que se aqueceu; dos ranchos em que cantou; dos povoados que 

atravessou; das cousas que ele compreendia e das que eram-lhe vedadas ao 

singelo entendimento; do pêlo-a-pêlo com os homens; das erosões da morte e das 

eclosões da vida”, tudo através de um singelo apelativo: “Patrício, escuta-o”. (Op. 

Cit., p. 34) 



 

CAPÍTULO II  

 

QUEM É QUEM NO MUNDO DA FICÇÃO: AS PERSONAGENS EM COELHO 

NETO, MONTEIRO LOBATO E GUIMARÃES ROSA. 

 

2.1 COELHO NETO E SERTÃO 

 

Os cenários rurais também estão detalhadamente registrados nas obras de 

Henrique Maximiniano Coelho Neto, Monteiro Lobato e Guimarães Rosa, autores 

escolhidos para o estudo comparativo. 

Coelho neto, figura controversa da história da literatura brasileira, nasceu na 

cidade de Caxias, no maranhão, em 1864. Foi contemporâneo de J. Simões Lopes 

Neto com o qual tinha uma amizade próxima, explicitamente comprovada pelas 

cartas que enviou para o amigo numa espécie de aval a sua obra em processo de 

“gestação”.  

Figura controversa porque sua obra, como ressalta Bosi, conheceu os 

extremos do desprezo e da louvação (BOSI, 2002, p. 198). Dono de uma vasta 

produção literária foi ele, durante o período em que escreveu, um dos autores mais 

lidos. Ironicamente, foi também quem mais críticas recebeu, principalmente dos 

Modernistas, devido ao aspecto parnasiano de sua obra. As críticas a Coelho Neto 

decorrem não somente do ornamento que permeava seus textos, mas porque sua 

escrita negligenciava os processos sociais que subjazem à arte de escrever. Assim, 

segundo os críticos, como Bosi e Lúcia Miguel-Pereira, Coelho Neto exploraria 

então, em seus romances e contos, o trivial, a superficialidade do cotidiano ou ainda 

do documental, sem grandes análises psicológicas, elementos que reuniam todas as 

características desejadas pelo leitor médio de sua época. 

Da mesma forma que a vida profissional de Coelho Neto foi cheia de 

diferentes atividades, sua produção literária também conta com essa variedade4. 

                                            
4 Principais obras: Rapsódias, contos (1891); A capital federal, romance (1893); Baladilhas, contos 

(1894); Fruto proibido, contos (1895); Miragem, romance (1895); O rei fantasma, romance (1895); 
Inverno em flor, romance (1897), Álbum de Caliban, contos (1897); Sertão (1896); O morto, romance 
(1898); A descoberta da Índia, narrativa histórica (1898); O rajá do Pendjab, romance (1898); A 
Conquista, romance (1899); A tormenta, romance (1901); Turbilhão, romance (1906); Vida mundana, 
contos (1909); Banzo, contos (1913); Rei negro, romance (1914); Mano, Livro da Saudade (1924); O 
polvo, romance (1924): Imortalidade, romance (1926); Contos da vida e da morte, contos (1927); A 
cidade maravilhosa, contos (1928); Fogo fátuo, romance (1929). Publicou, ainda, peças de teatro 
(vários livros), crônicas, críticas, obras didáticas, discursos e conferências. 
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Diferentemente de seu amigo Simões Lopes, que teve uma produção parca em 

termos quantitativos – talvez devido à morte aos 51 anos, enquanto o amigo pode 

produzir até seus 70, Coelho Neto publicou romances, crônicas, poemas, memórias, 

peças teatrais, contos, fábulas, entre outros gêneros. Seu público leitor era ávido por 

seus textos, que eram lidos às centenas e versavam sobre as mais diversas 

temáticas. Algumas de suas obras são consideradas mais representativas no 

decorrer de sua intensa produção literária: Turbilhão, A capital Federal (1893), Rei 

Negro (1914), Mano (1924) e Fogo-fátuo (1929).  

Em 1896 Coelho Neto publica Sertão, livro que reúne sete narrativas: 

“Praga”, “O enterro” “A tapera”, “Firmo, o vaqueiro”, “Cega”, “Mandoví” e “Os velhos”, 

todas com quadros da vida sertaneja. São contos extensos, alguns inclusive 

divididos em capítulos, com exceção de “O enterro”, “Firmo, o vaqueiro” e “Mandoví”, 

que são narrativas mais curtas. O ano de publicação de Sertão é mais do que 

sugestivo e propício para abordar a temática, pois coincide com o início do confronto 

entre o exército brasileiro, Antônio Conselheiro e seu bando, tema que também seria 

exaltado por Euclides da Cunha em seu livro, curiosamente de mesmo título, Os 

Sertões, profetizado pelo Bruxo de Cosme Velho, apenas com uma margem de erro 

de alguns anos. Sobre a publicação do livro de Coelho Neto e da própria Guerra de 

Canudos Machado de Assis comentou em uma de suas crônicas: 

 
 
Um dia, anos depois de extinta a seita e a gente dos Canudos, Coelho Neto, 
contador de cousas do sertão, talvez nos dê algum quadro daquela vida, 
fazendo-se cronista imaginoso e magnífico deste episódio que não tem 
nada de fim-de-século. Se leste o Sertão, primeiro livro da "Coleção Alva", 
que ele nos deu agora, concordarás comigo. Coelho Neto ama o sertão, 
como já amou o Oriente, e tem na palheta as cores próprias – de cada 
paisagem. Possui o senso da vida exterior. Dá-nos a floresta, com os seus 
rumores e silêncios, com os seus bichos e rios, e pinta-nos um caboclo que, 
por menos que os olhos estejam acostumados a ele, reconhecerão que é 
um caboclo. (MACHADO DE ASSIS, 1892,

5
p. 182) Ora bem, quando acabar 

esta seita dos Canudos, talvez haja nela um livro sobre o fanatismo 
sertanejo e a figura do Messias. Outro Coelho Neto, se tiver igual talento, 
pode dar-nos daqui a um século um capítulo interessante, estudando o 
fervor dos bárbaros e a preguiça dos civilizados, que os deixaram crescer 
tanto,quando era mais fácil tê-los dissolvido com uma patrulha, desde que o 
simples frade não fez nada. Quem sabe? Talvez então algum devoto, 
relíquia dos Canudos, celebre o centenário desta finada seita. (Op. Cit., 
p.184) 

 

                                            
5
 A Semana, de Machado de Assis. Texto-base digitalizado por: NUPILL - Núcleo de Pesquisas em 

Informática, Literatura e Linguística http://www.cce.ufsc.br/~alckmar/literatura/literat.html Universidade 
Federal de Santa Catarina. Texto proveniente de: A Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro 
http://www.bibvirt.futuro.usp.br A Escola do Futuro da Universidade de São Paulo.  

http://www.cce.ufsc.br/~alckmar/literatura/literat.html
http://www.bibvirt.futuro.usp.br/
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Machado ainda tece diversos comentários sobre a feitura da obra de Coelho 

Neto. Primeiramente destaca o estilo exuberante inconfundível de seu autor, em 

seguida enfatiza as principais características de sua composição: o gosto pela 

minúcia, as cenas adjetivadas, a mão prolixa, e o demasiado arrojo em alguns 

quadros. Mas tudo com o mais devido cuidado machadiano de parecer um elogio e 

não uma crítica à obra do príncipe dos prosadores brasileiros. 

Em todos os contos de Sertão há dramaticidade extrema, uma vez que os 

desfechos sempre apelam para o emocional do leitor, com cenas de mortes ou 

assassinatos derivados de traições. Outro elemento recorrente nos contos é o 

recurso ao fantástico, em que figuras sobrenaturais, isto é, sobre-humanas, se 

manifestam contrastando com o pseudo-realismo das histórias. Segundo Propp, 

essa habilidade de mesclar o insólito é estratégia recorrente, principalmente no 

esquema do conto maravilhoso, sendo inserida como composição natural das 

histórias, acatada pelas personagens, espécie de acordo prévio, e parte das 

sutilezas engendradas pelo narrador. Nos contos em questão, o recurso do 

fantástico muitas vezes está inserido no delírio, no sonho ou em visões das 

personagens, e se confunde com superstições, crenças e hábitos supostamente 

comuns às pessoas derivadas do meio rural. 

O texto de abertura do livro Sertão, com o título de “Praga”, destaca o 

cenário aterrador das fazendas de escravos, da doença que assola quem nelas 

reside, não poupando nem mesmo “o mais atrevido, o mais audaz de todos os 

vaqueiros” (COELHO NETO, 1921, p. 17). Nesse conto, Coelho Neto já apresenta 

uma visão do que será abordado nos contos seguintes sobre o espaço do homem 

rural e aqueles que o compõem, inseridos no recorte temporal que data de período 

anterior à libertação dos escravos, tudo, porém esmeradamente composto com 

coloridas pinceladas, arte da qual Coelho Neto era mestre unânime de sua época.   

O protagonista que se chama Raymundo, escravo, vaqueiro da fazenda à 

qual pertence, contrai cólera e é confinado em um barraco, onde quase ninguém se 

atreve a ir por pânico de contaminar-se. Do seu sofrimento participam somente um 

menino que lhe serve o caldo para nutrir-se, a negra Lucinda, caso seu antigo, e 

uma negra velha, denominada bruxa e feiticeira do local, sobre quem o próprio 

doente faz comentários terríveis, mas que na falta de amigos é aguardada 

ansiosamente. Há um médico que lhe visita apenas uma vez, mas observamos que 

não comparecem à sua velha cabana nas colinas os responsáveis pela fazenda, o 
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que também não é questionado em nenhuma passagem do texto. O narrador ocupa-

se em relatar os delírios de um condenado pelo cólera e seu sofrimento causado, 

nem tanto pelos sintomas da doença, mas pelos fantasmas de uma vida pregressa 

de maldades e injustiças, cujo remorso é intensificado pelo agravamento da doença. 

Há, portanto, no enredo uma constante relação de causa e consequência na 

ação das personagens que irremediavelmente são punidas pelos atos antigos, sem 

chances de arrependimento, sem possibilidades de redenção. O protagonista de 

“Praga”, por exemplo, terá inclusive que morrer da mesma forma que matou a 

própria mãe, pelo simples fato de que é Ser ruim por natureza, sem chances de 

recuperação. O condicionamento é visível e a penalidade também. 

 
 
6
O assombrado ajoelhou-se, baixou a cabeça até encostar a base do queixo 

na terra e, assim de bruços, com o olhar fulvo, immovel como o de um tigre 
acuado, ficou a mirar o pequeno symbolo religioso que santificava o ermo. 
Era ali o túmulo de mãe Diná; ali havia mergulhado o espectro. De repente 
um bloco de terra despendeu-se e rolou pela ravina esfarinhando-se. [...] O 
negro teve então uma idéa sinistra para livrar-se da morta por todo o 
sempre. Ajoelhou-se e agarrando a faca a mão ambas poz-se a craval-a na 
terra, cavado e empurrado os torrões pela rampa , seguindo-os com o olhar 
ardente. [...] Mas na agitação delirante esquecia o perigo e, como 
procurasse desprender um bloco, brandiu um golpe em falso e rolou, com a 
terra, de roldão, num rebolo, mergulhando no pântano coalhado de hervas. 
(Op. Cit., p. 69) 
 
 

Além desse conto, outros exploram a questão da doença que assola e 

aterroriza os sertanejos, na maioria escravos, que acabam sendo deixados para trás 

por seus donos que fogem à medida que a doença se alastra. O cenário de 

abandono é intensificado pela descrição minuciosa que o narrador faz dos animais 

que vão também definhando com a fome, a falta de água e de alguém que zele por 

eles. Há ainda um prazer mórbido em relatar a podridão onde residem as pessoas, 

sem condições de higiene, enroladas em trapos imundos e comendo a lavagem que 

antes serviam aos bichos. Ainda nesses contos em que a doença é o destaque, 

notamos que todas as ações das personagens são explicadas pelos efeitos da 

doença, da mesma forma que as superstições e crenças dão conta das posturas 

passivas e arredias. Assim, seus sentimentos, suas atitudes, suas decisões são 

todas regidas pelas crenças no que, de alguma maneira, explica o que acontece no 

seu universo, cujo controle não lhes pertence. 

                                            
6
 Para as citações do texto do autor procurei não atualizar a ortografia, mantendo-a da mesma forma 

que se encontra na edição. 
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Ademais, nas cenas detalhadamente registradas pela pena do autor, 

captam-se os costumes simples, os modos rudes, a mentalidade rústica e alienada, 

bem como a linguagem muitas vezes ininteligível das personagens, em contraste 

com a fala sem desvios de quem as narra. É o caso da narrativa “Mandoví”, onde os 

contornos linguísticos se tornam ainda mais evidentes e colocam em destaque os de 

dentro em contraste com os de fora. 

 
 
- Adeu, genti.[...] 
- Quê mondoví! Ocê vai mêmu?[...] 
- Cumu não? [...] 
- Ocê vai mas é p’r’u ranchu do Casimiru, cabra. Pruveita, pruveita enquantu 
u bichu anda longe. Houve uma gargalhada estrondosa e todos os 
vaqueiros olharam para o caboclo que acendia o cachimbo vagarosamente. 
(Op. Cit., p. 239) 
 
 

Todos os diálogos nessa narrativa reforçam uma tentativa de transcrição da 

fala sertaneja, o que causa um estranhamento muito grande em relação ao discurso 

culto das descrições que se entrelaçam nas conversas dos vaqueiros. 

 
 
Fóra a noite ia esplendida, fresca e de lua. A estrada, muito branca, 
insinuava-se pelo arvoredo e perdia-se nas sombras quietas. O caboclo 
lançou os olhos ao céu estrellado onde a lua brilhava e, passando o cajado 
pelas costas , á altura dos hombros, vergou os braços sobre elle deixando 
as mãos pendentes e poz-se a caminho, precedido pelo cão que seguia 
com o focinho baixo, em zig-zagues, a fariscar a herva e o pó. (Op. Cit., p. 
243) 
 
 

 A constante presença da natureza é outro dado marcante na obra. A fauna 

e a flora do Sertão chegam inclusive a roubar a cena d’ “O enterro” “de Teçai, velha 

cabocla septuagenária, descendente dos fortíssimos goytacazes” moradora da Taba 

de Itamina, onde jazia a alma pagã de Tagiira, “morta ao trocar seu primeiro beijo, 

fulminada por Tupã, justamente quando ia entregar a sua virgindade à volúpia brutal 

de aventureiro branco.” A narrativa, sob o pretexto do triste sepultamento da velha 

índia temida por todos – e por isso mesmo apenas “acompanhado por um borrego 

malhado, seu único amigo e os que a levavam” – é nada além do registro de um 

local idílico, como uma câmera que se desloca de uma cena a outra, dando um 

panorama de tudo que ali há, e ao passar vai revelando o cenário do suposto 

Sertão. 
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Nas escarpas, esterilmente núas, cabras berravam com melancolia e, de 
momento a momento, um boi magro surgia entre as palhas secas dos 
milhos, lento, estafado banzeiro, esticava o pescoço esfolado pela canga e 
mugia, ficando depois com o focinho à altura das praganas louras, 
contemplativo e tristonho, o olhar no céu. [...] A par da estrada de um 
amarello sujo e pêco, orlada de d’espinhaes mirrados, corria, murmuroso e 
pesado, o iro somnolento, onde a figura solitária de uma lavadeira brandia 
pannos, metida n’água até os joelhos. [...] Para alêm andava-se em recua – 
gente miuda, pequena como as hervas rentes, diminuída consideravelmente 
pela distancia , moureja; ouvia-se o chiar prolongado de um grande carro 
primitivo, que vinha sulcando a terra com as suas rodas compactas, 
atulhado de lenha. (Op. Cit., p. 74) 
 
 

A natureza compactua também com o nascimento do neto bastardo da 

“Cega”, que mesmo usando de todos os métodos para proteger a filha das 

investidas dos sedutores, não pôde impedir que o mal se desse, devido à sua 

cegueira, contraída logo depois do parto da filha por conta de uma forte dor de 

cabeça. Após a morte do marido, Cabiúna, sem ninguém para vigiar a moça, a mãe, 

Ana Rosa, só foi saber que a filha tinha engravidado na noite do parto, responsável 

pela morte precoce da jovem Felicinha. Novamente a cena é emoldurada pela 

natureza:  

 
 
Esbatidas as nevoas da manhan, o sol entrou no quarto pela porta aberta, 
illuminando a cama ensanguentada, e desfeita, como num testemunho da 
luta sinistra travada na treva, entre a Morte e aquelle corpo hirto e frio, 
amortalhado no sangue ardente, cúmplice do mysterioso crime de amor. 
Perto emtanto, como um renovo no tronco morto, a creança d’olhos 
límpidos, fitava o raio de sol que a abençoava e aquecia, sagrando-a para a 
vida. E fora, ao esplendor maravilhoso da manhan, as cigarras estridulas 
cantavam entre a folhagem, que parecia de ouro á luz resplandecente. (Op. 
Cit., p. 235-236) 
 
 

Há de se concordar, todavia, que apesar do tom carregado nas tintas 

Machado de Assis tinha razão: “Cega é uma das mais aprimoradas novelas do livro,” 

(ASSIS, p.183), pois o autor consegue ser mais conciso, verossímil e menos artificial 

na representação dos tipos que transitam na narrativa. 

“A Tapera” é um conto que revela uma das principais fontes do autor para 

compor sua obra. Esse dado, já comentado também por Machado de Assis, fora 

confirmado pelo próprio Coelho Neto em entrevista: 

 
 
A minha faculdade essencial é a imaginação. Vivo a sonhar, as idéias 
pululam no meu cérebro e sinto que são as sementes antigas que se fazem 
floresta. Comecei a estudar em livros orientais. Foram As Mil e Uma Noites 
a obra que mais funda impressão deixou em meu espírito quando se ia 
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formando, depois as histórias que me contavam nos serões tranqüilos, e, 
finalmente as leituras. [...]. Coelho Neto. (A CONQUISTA, PORTO, 
CHARDRON, 1928, P.396, IN BOSI, 2002). 
 
 

Para compor a narrativa “A tapera”, Coelho Neto aproveita o enredo de uma 

das histórias narradas por Sherazade em As Mil e Uma Noites, “O rei das ilhas 

negras”, mas climatiza-o ao cenário rural. Assim, um jovem viajante decide encurtar 

caminho para fugir do forte sol do sertão. Atravessa um longo trecho de mata 

cerrada, onde antes era a famosa fazenda Santa Luzia, local que guardava muitos 

segredos e superstições e por isso era temida pelos sertanejos. Contava-se a 

história de Honório Silveira, moço proprietário das terras ricas e produtivas de Santa 

Luzia, que com menos de um ano de casado havia perdido a mulher em 

circunstâncias muito misteriosas. Corria a notícia de que o diabo a havia arrebatado 

à meia noite de uma sexta-feira aziaga. Depois do acontecido, Honório parece ter 

enlouquecido e dedicava seus dias e noites a procurar pela esposa. As terras que 

eram férteis de plantio e abundantes de gado foram sendo abandonadas pelos 

escravos que fugiam temerosos da loucura do seu senhor. Com isso, o sítio foi aos 

poucos se tornando uma ruína muda. 

O viajante conta que parou para descansar com seu cavalo já ao cair da 

noite, quando avistou um homem de aspecto sombrio, encarquilhado e vestido em 

trapos, a quem logo identificou como o velho, Honório Silveira. O velho de voz 

melancólica insistiu para lhe mostrar uma árvore que, de acordo com ele, era 

Leonor, sua mulher, e disposto a provar que não era louco propôs explicar tudo o 

que havia acontecido no seu sítio: “Quero que ouça para que julgue e conte” 

(COELHO NETO, 1921, p. 99). Depois de muito lamentar-se e de confessar 

remorso, o velho começa a narrar sua história para o jovem viajante. Ele falou então 

para seu ouvinte sobre o tempo em que o sítio era próspero e costumava receber 

muitas visitas, entre elas a família de um amigo que consigo trouxe “uma linda e 

graciosa moça, loura e branca como as açucenas d’água, alta, de um porte régio de 

princesa e tão meiga que a sua voz lembrava o som de uma harpa brandamente 

ferida”. (Op. Cit., p. 104). Era a Leonor, sua futura esposa. Casaram-se e, segundo 

ele, o primeiro ano de casado foi feliz. Tinha verdadeira devoção por ela e ela 

parecia corresponder-lhe, até que subitamente ela caiu em prostração doentia e 

justamente nesse período ele teve que se ausentar do sítio por conta de um parente 

moribundo, ficando dias fora.  Quando retornou, logo estranhou o comportamento de 
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seus escravos e mucamas, inclusive de sua mãe negra de criação que, de aparência 

tristonha, informou que Leonor estava com o moço das máquinas nos arrozais. O 

ciúme lhe tomou conta de saber que sua mulher estava na companhia do preferido 

das cafuzas virgens do lugar, mas o tratamento dócil de Leonor ao encontrá-lo, 

juntamente com a informação de que estava grávida, dissiparam todos os medos. 

Porém, contava o velho, Leonor passou a maltratar os negros e a ter repetidas 

crises de melancolia e ira, e a alegria, aos poucos, ia abandonando todos do sítio. 

Um dia Leonor acusou Eva de lhe insultar e exigiu que Honório a colocasse no 

tronco. Ele covardemente, mesmo contrariado, obedeceu às ordens de Leonor, que 

docilmente o induziu a tomar seu leite, como fazia todas as noites. No entanto, 

naquela noite, devido ao remorso de saber que Eva estava no tronco por ordem sua, 

não conseguiu comer nem beber nada e já noite alta, escondido de todos, foi visitar 

sua mãe negra no tronco. Eva assim que o viu contou-lhe tudo que estava se 

passando no sítio e que todos sabiam: Leonor o sedava com o leite todas as noites 

e ia para o moinho com Serapião, o maquinista do sítio. Eva o conduziu até o 

Moinho para provar o que dizia e exigiu dele uma atitude quando flagrou a adúltera, 

nua enroscada nos braços do caboclo. Por algum momento ele ficou paralisado e 

teria se ajoelhado aos pés de Leonor, mas a voz insistente de Eva cobrando-lhe 

uma atitude o fez partir para cima do negro, que sendo mais forte, o imobilizou. Eva 

foi em sua defesa e feriu mortalmente o negro na cabeça, em seguida desferindo 

golpes de estilete em Leonor, que moribunda não reagiu. Eva ainda o ajudou a se 

livrar do corpo de Leonor e o conduziu no meio da escuridão até o tronco de uma 

árvore e a enterrou aos pés dela. Depois daquela noite, iniciou sua decadência e a 

de suas terras, até que um dia, afirmou o velho para o jovem viajante, começou a 

ser perseguido pela grande árvore. Sempre à meia noite, a árvore possuída da alma 

da assassinada vinha vingar-se dele e o achava onde ele se escondesse. Ele 

desistiu de fugir e esperava resignadamente pela sua punição, que não haveria de 

cessar nem no seu túmulo. O jovem viajante conta  que estava ao lado do velho 

quando este se desesperou e avisou que a árvore se aproximava, e desnorteado 

sumiu floresta adentro. Ele mesmo presenciou então o despertar da mata que criava 

vida e ouviu o grito agudo de agonia do velho, montou seu cavalo e não recordava 

de mais nada. Quando acordou, estava em seu próprio quarto, rodeado por seus 

familiares que em seguida lhe contaram que havia aparecido de volta no sítio Rei 

dos Magos em estado lastimável, ardendo em febre, totalmente fora de si, alucinado 
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e assombrado com uma árvore que vinha lhe matar. Já havia três dias que estava ali 

deitado e se não fosse seu cavalo, que o conduzira de volta até o sítio de seus pais, 

teria morrido. Quanto à sua história afirmavam:  

 
 
Foi uma visão que tiveste. Sonhaste, deliraste...Honório Silveira é morto, 
Leonor Silveira é morta, foram ambos vítimas dos escravos revoltados. 
Todo o sertão conhece a história do levante de Santa Luzia. Não há 
duendes nas terras nem viv’alma ali passa. Os sertanejos falam d’esse 
velho como falam do curupira e da yara das águas correntes. Foi uma visão 
que tiveste. Sonhaste, deliraste. (Op. Cit., p. 138)  
 
 

Na pesquisa sobre dados históricos que remetessem às informações e 

nomes contidos no texto, nada foi encontrado. Creio assim, que o levante de Santa 

Luzia, assim como os nomes das personagens mencionados no conto também 

fazem parte da criação do autor para compor o enredo. 

È possível destacar nesse conto, o recurso da explicação racional para 

substituir o entendimento dos acontecimentos da perspectiva do homem rural. 

Assim, ao final da narrativa, são desconstruídas todas as imagens criadas em 

função da superstição e dos acontecimentos fantásticos, das situações inusitadas 

apresentadas durante toda a narrativa. Este é o recurso mais comum do autor para 

construir o universo narrado com base na mentalidade rural. As histórias caem no 

folclórico e ficam no nível do doentio, da imaturidade intelectual e do 

condicionamento das mentalidades incapazes de fazer distinções entre real e 

abstrato, o recurso mais trivial, segundo Propp, de utilizar o fantástico/maravilhoso. 

 O interessante, porém, desse conto encontra-se na estratégia narrativa, 

muito semelhante a dos Contos Gauchescos, pois como é evidente no resumo, 

trata-se do Honório velho, rememorando seu passado e reconstituindo o Honório 

jovem, tentando resgatar sua história e se convencer do fato narrado como verídico. 

Em ambos os casos, o passado saudosamente narrado, é apresentado como o 

período bom da vida dos narradores, em oposição a um presente decadente e sem 

perspectivas. Porém, no conto de Coelho Neto o tempo estacionou e o espaço ficou 

condicionado àquele período temporal, numa espécie de circularidade. 

Uma outra questão observada nesse conto trata da relação das 

personagens com a natureza, tanto a fauna quanto a flora, pois as mudanças que 

ocorrem ao longo da narrativa seguem uma estreita relação com o movimento da 

personagem dentro do universo narrado. Assim, notamos as mudanças ocorridas na 
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vida das personagens através da alteração do cenário, evidenciada na desarmonia 

com a natureza como prenúncio de situações adversas para as personagens. O 

oposto também é observável, o equilíbrio com a natureza revela a harmonia e a 

prosperidade. A integração com a natureza ou a falta dela acentua a identificação 

entre a personagem e o mundo narrado, por isso, quando algo de ruim se aproxima, 

toda a natureza toma vida na narrativa como mais uma personagem e antecipa, 

através de seus sinais, as desgraças que vão ocorrer. Várias são as passagens que 

podem exemplificar em Coelho Neto a abordagem a esse recurso, porém não se 

trata de uma exclusividade da obra do autor, uma vez que ele é recorrente em 

basicamente todas as obras analisadas neste trabalho. A diferença em Coelho Neto 

é a sua forma eloquente de utilizar este recurso. 

Um dos contos mais extensos do livro chama-se “Os velhos” e é dividido em 

três partes de minúcias expressivas. A primeira parte do conto é dedicada à 

descrição do local e das personagens e à apresentação do enredo. Um narrador em 

terceira pessoa nos situa no tempo e espaço, e na sequência introduz a personagem 

Thomé Sahyra e sua esposa Romana, casal de velhos – ele com sessenta anos, ela 

sabe-se apenas que é mais velha que o marido. Ambos viviam sozinhos em uma 

casa construída em terras encontradas e apropriadas pelo casal. O narrador enfatiza 

que o casal vivia feliz, com poucas posses, tirando da terra seu sustento. Viviam 

juntos desde os vinte anos de Sahyra, quando se conheceram e por amor se uniram. 

Ele cesteiro de profissão, enquanto ela, “conhecendo a virtude das ervas e o valor 

das rezas que sabia”, não negava ajuda a ninguém e em troca lhe davam agrados 

que garantiam a prosperidade da propriedade e o sustento dos dois.  

Thomé era um homem muito supersticioso e tinha pânico de tudo que fosse 

ligado ao sobrenatural. Apesar disso, era conhecido por sua valentia, chegando 

inclusive a ter cometido um crime na juventude contra um negro que o tinha 

desafiado, achando que era vitória certa por se tratar de um homem de aparência 

frágil. Segundo o narrador, foi após ter esfaqueado esse negro para se defender e, 

por conta do remorso e assombro de ter ferido alguém, que Thomé, perturbado pela 

lembrança do crime, “caiu pela primeira vez no sono grande” (COELHO NETO, p. 

269), catalepsia, provavelmente herdada de sua mãe. Sua mulher em desespero, 

achando que ele havia morrido, pede ajuda a um velho negro curandeiro que vivia 

nas proximidades de sua casa, mas em troca da cura ele queria que ela mantivesse 

relação sexual com ele.  Ela de início não aceitou a condição do feiticeiro, mas 
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prometeu a ele que se ele curasse Thomé ela aceitaria a proposta. No ato do acordo 

ela ouviu o marido chamá-la, e como o velho Adão exigisse o cumprimento do 

acordo, ela, apavorada, mordeu o pulso dele e fugiu ao encontro do marido. Adão 

ficou muito zangado e avisou: “Vai!, mas oia, Romana: atraz d’um sol vem outro. 

Deixa tá, o santo que curou ele tá lá em casa e ouviu o que ocê  disse, juradeira de 

farso. Vai lá p’r’o teu homem, sapo canta n’aua.” (Op. cit., p. 277). 

Romana encontrou o marido atônito com o seu estado de morto, pois não 

perdeu o sentido, apenas não conseguia falar nem se mexer. Acreditava que podia 

ser coisa feita ou mesmo praga do negro que havia ferido. Apavorado com a 

possibilidade de ser enterrado vivo numa próxima crise, fez a mulher prometer que 

não o enterraria antes de ter certeza de que ele estava morto.  

Na segunda parte do conto, o narrador descreve o período entre a primeira e 

a última crise de Thomé. Apesar de uma época de prosperidade, ele vivia 

atormentado pela ideia sinistra do enterro. Sua vida passou a ser um interminável 

pavor da morte e desenvolveu mil estratégias para fugir dela. 

 
 
Caminhando, evitava certa picada que margeava o outeiro, preferindo ir por 
ele acima cansadamente, vagarosamente, ao sol, magoando os pés no 
pedregulho, só para não dar com os olhos num cruzeiro tosco cravado entre 
pedras, sobre os quais havia ainda tocos de vela e pastas de sebo, à 
sombra d’um ranchinho de palha, marcando a sepultura d’um assassino. 
Fugia de vê-la desde que, uma tarde, passando perto, descobriu a terra 
fendida, revolta, e lembrou-se que a vítima, mal ferida, podia ter recobrado 
os sentidos e lutara desesperadamente, forcejando para sair da terra.  (Op. 
cit., p. 293). 
 
 

À medida que os anos passavam sua fixação pela doença ia piorando e não 

permitia que Romana saísse mais do seu lado com medo de ter a crise sozinho. 

Assim, 

 
 
Ia para os sessenta anos; quebrado e enfermo, pedia insistentemente um 
padre: queria confessar-se e comungar, tinha medo de morrer em pecado e, 
do mais fundo da sua mocidade, vinha-lhe sempre a lembrança sinistra do 
crime: a facada que dera no negro Silvino Péba. (Op. cit., p. 307) 
 
 

Junto com sua decadência física e mental, também se ia o lugar, antes bem 

cuidado e próspero. A terra abandonada foi tomada pelo mato, o pasto virou 

capinzal e a plantação perdia-se no meio da erva; os animais foram sendo vendidos 
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para não morrer à míngua e aos poucos tudo ao redor foi se tornando vazio e 

silêncio e a pobreza imperou nas terras do casal.  

A terceira e última parte do conto narra a morte de Thomé, segundo o 

narrador, confundida com mais uma de suas crises. Romana presenciou os minutos 

finais do marido, que teve um ataque fulminante, mas já absorta pelo pânico do 

marido de ter uma nova crise e de ser enterrado vivo, não se deu conta da diferença. 

Como havia prometido a ele esperar que se recobrasse da crise, perde a noção do 

tempo e da realidade e, mesmo com os sinais claros de sua morte, não conseguia 

admitir que o marido havia morrido. No início incrédula, depois delirante, recusava-

se inclusive a deixar o corpo sozinho e pedir ajuda. Não queria quebrar a promessa 

que havia feito ao marido, garantindo-lhe a segurança. “Promessa é promessa, 

quem jura, jura! (Op. cit., p. 339) 

“Foram os urubus que denunciaram o drama sinistro da casa da colina” 

(Op.cit., p. 341). Após mais de uma semana sem ver o casal, os amigos 

estranharam e foram em busca de notícias. Foi um campeiro quem levou a notícia 

do mau cheiro que saía de dentro da casa. Ao conseguirem entrar, já encontraram o 

corpo de Thomé em estado avançado de decomposição no quarto, ainda todo 

coberto e protegido das moscas por um lençol, e Romana na dispensa da cozinha, 

delirando, com aparência de morta, balbuciando “está dormindo...”. Retiraram-na da 

casa fétida, mas não resistiu à fraqueza. Morreu no terreiro, no colo de uma negra, 

certa de que o marido estava vivo. 

O enredo do conto gira em torno do medo de Thomé de ser enterrado vivo, 

por conta de sua doença, e da promessa de Romana de não permitir que sua 

doença fosse confundida com a morte. Assim, o narrador onisciente manipula os 

detalhes da história, transporta-se de um tempo a outro para narrar o acontecido 

àquele casal de roceiros, porém sem revelar as minúcias da longa história, 

reportando-os em tom de mistério e suspense e graduando a tensão da narrativa até 

o fim trágico dos dois velhos.  

Assim, o que fica claro na narrativa é a ignorância, o medo causado pelas 

superstições, e a falta de assistência que leva o casal a tirar conclusões próprias e 

morrer isoladamente. Fica claro também que a roça tem sua própria lei, veiculada 

pela solidariedade de Romana, a honra pela palavra e a dedicação ao próximo. 

Thomé, por sua vez, mostra-se a princípio cheio de ação, a qual vai perdendo na 

medida em que se deixa dominar pelas crendices e superstições.  
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Há, portanto, um dualismo na representação do sertanejo cuja coragem e 

iniciativa são inicialmente contempladas no conto, mas que ao longo da narrativa vai 

sendo substituída por uma demência.  Thomé é um ser doente que, não 

reconhecendo seu estado, é consumido pela doença. Romana pouco pode fazer por 

ele, já que os remédios que conhece somente curam o corpo, não a alma. Ela 

mesma resume o problema do casal: “Num lugar como este, onde não há doutor, 

que é que a gente há de fazer? Aqui só a Providência Divina.” (Op. cit., p. 285) . 

O conto “Os velhos” nos dá uma dimensão não somente do espaço e tempo 

em que está inserido o homem rural do sertão, seu modo de ser e de viver, mas 

também, de forma aterradora, sua condição psicológica regida por suas crenças, 

responsáveis pela deformação de sua mentalidade.  

Já “Firmo, o vaqueiro” é a narrativa mais curta do livro. A personagem Firmo, 

um octogenário contador de histórias, lembra muito Blau Nunes, pois se vale da 

memória para prender a atenção de seu deleitado ouvinte. A diferença entre Blau e 

Firmo como contador de histórias, é que os casos narrados por  Firmo são para 

mero entretenimento de seu “Patrãozinho”. Este se confessa surpreso da sabedoria 

do velho amigo, dominador tanto das histórias dos livros quanto das narrativas orais 

que ele, mesmo tão culto, desconhecia. Sobre as histórias, ele explica que o 

“vaqueano e andejo, aprendera por esses sertões de Deus por onde caminhara”, 

além de inventar umas tantas outras com sua criatividade.  

Quando Firmo fica seriamente enfermo, seu patrãozinho, numa de suas 

visitas à roça durante os preparativos para o Natal, presta-lhe uma bela homenagem 

convidando antigos amigos do vaqueiro para entoar os cantos de sua mocidade. 

Firmo, “mesmo velho e doente, não era homem para deixar um verso no chão...” e 

sem que ninguém notasse, morre, mas não sem deixar um grande sorriso de 

satisfação no rosto. (Op. Cit., p.148)  

Baseados nesses dados, observamos que o mundo rural representado em 

Sertão e as personagens que o povoam fazem parte de um grandioso enredo 

elaborado pelo autor. Essas figuras são lançadas em um tempo e espaço, onde tudo 

gira em torno de superstições, medos, doenças e muitas mortes.  

O cenário bucólico torna-se o principal foco dos contos, com sua minuciosa 

descrição preenchida pelo inesperado e fantástico que são sugeridos desde as 

primeiras linhas das histórias e enchem as páginas das narrativas, obrigando o leitor 

paciente a uma longa viagem pelos meandros de um sertão labiríntico, sem entradas 
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nem saídas, onde todos os caminhos parecem conduzir ao mesmo centro irradiador 

das aventuras das personagens. 

Para elas, o autor não reservou um antes nem um depois, apenas o durante 

que, tão logo se extingue, deixa uma sensação de vazio. De onde vem e para onde 

vão as criaturas alocadas pelo autor no universo rural não há pistas, ficando como 

marca do seu texto sua maneira grandiloquente de mostrar essas figuras, 

condicionadas por um triste destino, condenadas a viver sem finalidade, apenas 

para nascer e morrer. Da parte delas não há conflitos, não há questionamentos, 

tampouco expressões de rebeldia. As personagens apenas cumprem seu script e 

aceitam comportadamente o que lhes foi designado, numa espécie de apatia e de 

imobilidade. 

 

2.2 MONTEIRO LOBATO E URUPÊS 

 

Imagens rurais semelhantes também foram captadas por Monteiro Lobato, 

porém não com a mesma visão eloquente de Coelho Neto. Lobato, assim como 

Coelho Neto, destaca o isolamento, o abandono, e muitas vezes as crenças e 

supertições como reguladoras da ordem que rege o meio rural. Essas questões 

podem ser observadas, principalmente no texto “Velha Praga”, com título similar, 

talvez não por acaso, ao de um dos contos de Sertão. 

Nascido em Taubaté, em abril de 1882, José Renato Monteiro Lobato, filho 

único de fazendeiros, teve uma infância vivida entre a chácara do avô na cidade e a 

fazenda dos pais. Após a morte de seus pais, com 15 anos, foi para o colégio interno 

e lá estudou ciências jurídicas e sociais, mas nunca perdeu de vista os estudos 

literários, redigindo muitos textos que chegaram a ser publicados com pseudônimos 

no jornal estudantil. Mais tarde, antes mesmo dos 18 anos foi para a faculdade de 

direito onde se uniu a um grupo de estudantes formando a “Arcádia Acadêmica”, 

iniciando também uma fase de literatura e boêmia.  

Depois de formar-se retornou à Taubaté e passou a dedicar-se à literatura 

com a ambição de escrever de maneira diferente daqueles que se destacavam na 

época, ou seja, com longos textos, de linguagem pedante e rebuscada. Em março 

de 1907 é nomeado para a promotoria de Areias, no Vale do Paraíba. A pacata 

cidade o leva a refugiar-se cada vez mais na literatura. Dedica-se a escrever e a 

algumas atividades de tradução e artes plásticas, e, em 1909, inicia os primeiros 
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rascunhos de Urupês. Quando seu avô faleceu, em 1911, os rascunhos ficam de 

lado e ele passa a se concentrar na vida de proprietário de terras. 

O tempo dedicado à vida de fazendeiro durou pouco e logo Monteiro Lobato 

estava de volta à literatura. A experiência de homem do campo, porém, o motivou a 

escrever sobre a situação que vivenciou no meio rural e suas circunstâncias de 

abandono.  A partir de 1916, ano também da morte de João Simões Lopes Neto, em 

Pelotas, Monteiro Lobato passou a publicar uma série de contos na Revista Brasil, 

que viriam a compor Urupês. 

Foi a partir daí que Monteiro Lobato deu à literatura uma de suas principais 

contribuições: pensou e colocou em prática as questões sobre publicação e 

distribuição comercial de livros, tornando-se pioneiro na edição e comercialização 

regular do livro em nível nacional, alargando fronteiras para a leitura no Brasil e 

divulgação não só de seus livros, mas de novos nomes que surgiam nas rodas 

literárias. Depois da expansão conseguida através de seus longos esforços para 

manter-se no negócio de edição de livros, o escritor passou a lançar outras obras 

que não fariam menos sucesso que Urupês entre o público leitor. Fosse pelo tom 

irônico e sarcástico ou ainda caricatural de seus textos, fosse pelo riso que eles 

proporcionavam, o lançamento das obras popularizou o nome do autor.  

Suas principais obras foram Cidades Mortas, Ideias de Jeca Tatu, Negrinha, 

Onda Verde, O macaco que se fez homem, Mundo da Lua, além de sua obra infantil 

que o consagrou com as histórias de Narizinho e do Sítio do Pica-pau Amarelo, 

entre publicações de artigos, crônicas e fragmentos.  

Sem dúvida, foram o tom de denúncia, a simplicidade da linguagem e o riso, 

elementos constantes em sua obra, que conquistaram o público e, embora as 

questões políticas o tenham desviado muitas vezes dos caminhos literários, não há 

como negar sua contribuição para a representação do regionalismo através de suas 

inovações. Monteiro não se alienou com a idade e mesmo já fatigado com a situação 

socioeconômica do Brasil não deixou de defender suas convicções. Não é à toa que 

mesmo após sua morte a chama da polêmica acesa com sua obra Urupês, até hoje 

continua causando admiração e controvérsias.   

Sobre Urupês, sua obra de estreia, cabe ainda dizer que foi uma das mais 

conhecidas e comentadas, a que o aproximou e ao mesmo tempo o afastou do 

Modernismo de 22. O livro, publicado em 1918, cujo título justifica e resume seu 

ponto de vista a respeito da temática do homem rural em voga na época, reúne 
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catorze contos que abordam a vida quotidiana do caboclo do interior de São Paulo, 

suas crenças, costumes e tradições. Os contos são “Os faroleiros” – conto de 

abertura do livro e único com ambientação no litoral – “O engraçado arrependido”, “A 

colcha de retalhos”, “A vingança da peroba”, “Um suplício moderno”, “Meu conto de 

Maupassant”, “Pollice Verso”, “Bucólica”, “O mata-pau”, “Bocatorta”, “O comprador 

de fazendas”, “O estigma”, “Velha Praga” – artigo –, e “Urupês – um de seus mais 

polêmicos textos, o que deu vida a uma personagem que se tornou conhecida e 

causou grande inquietação em todo o Brasil: Jeca Tatu.  

De acordo com a crítica, Monteiro Lobato baseou-se em sua própria 

experiência dolorosa de fazendeiro no Vale do Paraíba para compor o universo 

literário de Urupês. Diferentemente da obra de Coelho Neto, onde se tem uma vaga 

ideia de que as narrativas se passam no sertão de Minas, a maior parte das histórias 

de Monteiro Lobato se passa na cidade de Itaoca, interior de São Paulo e encarnam 

personagens típicas da região, apropriando-se de seus hábitos e linguagem 

recheada de coloquialismos da cultura “caipira”.  

Com o objetivo de distanciar-se do modelo até então preferido no universo 

literário para representar o homem rural, Monteiro Lobato subverte as 

representações idílicas e a linguagem cheia de mesura para referir-se ao caboclo e 

apresenta, então, uma figura ridicularizada e caricaturada, que suscita ou riso ou 

pena. Justifica seu recorte na intenção de retratar o que de fato viu na mirada de 

suas precisas lentes, isto é, o meio rural como ele o é, e comprometeu-se em não 

enfeitá-lo e muito menos emoldurá-lo para deixar a figura mais civilizada.  

Apesar disso, ainda assim em alguns textos notamos o esforço em dar umas 

pinceladas extras no cenário, porém logo, logo, surge o tipo medonho, desmontando 

o cenário, ofuscando qualquer visão de beleza ou harmonia no universo rural.  

Dessa forma, nos diversos tipos representados encontram-se o trapaceiro, metido a 

levar vantagens, com os quais se deve ter muito cuidado. Tipos assim estão no 

conto “O comprador de fazendas”, que vive a iludir os fazendeiros com falsas 

propostas de negócios, meio pelo qual tira sua sobrevivência. O protótipo do homem 

rural aqui representado não acaba bem, muito menos o fazendeiro, que também 

quer levar vantagem e passar adiante o mau negócio já repassado por outro 

trambiqueiro. Assim, um perde a chance de se livrar das terras improdutivas e da 

filha que não consegue arranjar marido, e o outro de, enfim, comprar uma fazenda, 

mesmo depois de ganhar na loteria, devido à má fama já feita. Segundo o narrador, 
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quem acaba na pior de fato é a pobre moça, que tem que se conformar com a 

solteirice crônica. 

Encontramos ainda em Urupês, o preguiçoso, ou melhor, o indivíduo 

desprovido de iniciativa, incapaz de sair da inércia mesmo que a proposta seja boa. 

Essa referência é encontrada no conto “Colcha de retalhos”, na falta de ação de 

José Alvorada, gente que, do ponto de vista do narrador, perdeu a ambição depois 

que se mudou para a roça, contaminado pelo ócio improdutivo e ronceirismo.  

 
 
- Está bem - rematei, levantando-me do mocho de três pernas. - Como não 
pode ser, paciência. Apesar disso acho que deve pensar um bocado. Olhe 
que este ano se estão pagando os roçados a oitenta mil réis o alqueire. Dá 
para ganhar, não? 
- Que dá, sei que dá - mas também sei para quem dá. Um perrengue como 
eu não pensa mais nisso, não. Quando era gente, muitos peguei a sessenta 
e não me arrependi. Mas hoje... 
- Nesse caso... (COLCHA DE RETALHOS, p. 124) 
 
 

E como a variedade do tipo é grande, temos também aqueles que buscam 

mudar de vida, como observa o narrador sobre Biriba, “caranguejo humano, lerdo de 

maneiras e atolambado de ideias, com dois percalços tremendos na vida – a política 

e o topete”, nomeado pelo governo estafeta do correio por indicação de um chefe 

político, tarefa avaliada pelo narrador como “um avatar moderno das antigas 

torturas” devido às condições desumanas da profissão. Leia-se um trecho com a 

descrição que o narrador faz de uma entre muitas torturas pelas quais passa o 

estafeta para cumprir sua tarefa diária: 

 
 
No verão não se cansa o sol de assá-lo como se assam pinhões nas cinzas. 
Se chove, de nenhuma gota se livra. Pelos fins de maio, à entrada do frio, é 
entanguido como um súdito de Nicolau exilado nas Siberias que devora as 
léguas infernais. No dia de S. Bartolomeu, agarrado de unhas à crina da 
escanzelada égua, é por milagre que não os despeja a ambos, perambeiras 
abaixo, o endemoninhado vento. (UM SUPLÍCIO MODERNO, p. 158) 
 
 

Assim, na falta de trabalho digno, pelo abuso da passividade do trabalhador, 

sem direito sequer a pedido de demissão, a empreitada acaba culminando na 

deserção do homem, sem energia para se impor contra os abusos aferidos a ele. 

Depois de uma demissão em massa na entrada do chefe político, o qual ajudou a 

apossar-se do cargo, dá-se conta de que mudariam os chefes, mas a ditadura 

continuaria a mesma.  
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- Demiti toda a canalhada Biriba, menos você. Você é a única coisa que se 
salva da quadrilha do Fidencio. Fique sossegado, que do seu lugarzinho 
ninguém o arranca, nem que o céu chova torquezes. 
Pela derradeira vez em Itaoca Biriba balbuciou o “sim senhor”. À noite deu 
um beijo no focinho da égua e saiu de casa pé ante pé. Ganhou a estrada e 
sumiu. 
E nunca mais ninguém lhe pôs a vista em cima. (UM SUPLÍCIO 
MODERNO, p. 169) 
 
 

Outros tipos querem apenas ser levados a sério, mas como aconteceu com 

o comprador de fazendas é difícil desfazer a fama.  Francisco Teixeira de Souza 

Pontes cansou da vida mansa e aos trinta anos decide mudar, mas o piadista não 

consegue nada mais do que gargalhadas de todas as suas tentativas de homem 

sério, principalmente depois de pedir emprego no comércio local, na lavoura e até de 

feitor. “Neste dia infeliz, engraçado chorou. Compreendeu que não se desfaz do pé 

p’ra mão o que levou anos a cristalizar-se.” (LOBATO, p. 113) A sua reputação de 

pândego estava tão bem sedimentada que não lhe restava alternativa, além de 

elaborar uma estratégia para conseguir um cargo público. Assim, arquitetou um 

plano infalível: usaria seu talento cômico para matar de rir a pessoa que impedia sua 

ascensão e ocupava sua pretendida vaga na coletoria Federal, Major Bentes. A 

promessa de um primo influente, que lhe assegurou a vaga assim que estivesse 

liberada, acentuou a imaginação e criatividade do rapaz. “Longos dias passou 

Pontes alheio ao mundo, em diálogo mental com a serpente” e finalmente numa 

oportuna ocasião conseguiu que o velho Major de saúde comprometida estourasse o 

aneurisma com o esforço da gargalhada por causa de uma de suas magníficas e 

elaboradas piadas. A decepção veio, porém, quando após algum tempo de 

isolamento pelo remorso ou medo das consequências do que havia feito, veio a 

descobrir que a vaga já havia sido ocupada pelo sucessor devido à demora de seu 

contato. Ironicamente, até na hora de sua morte Pontes não é poupado das 

gargalhadas, pois ao suicidar-se com uma perna de ceroula, por conta do 

empreendimento mal sucedido, reforçou sua cadeira cativa naquela sociedade da 

qual não se libertou nem mesmo depois da morte. 

Dentro ainda da incompetência de gerador de rendimentos, temos João 

Nunes, dono de terras, mas que pouco ou nenhum zelo tinha por seu patrimônio. 

Família grande, mulher e oito filhas e mais um menino, criado à cachaça e pito que o 

próprio pai fornecia no intuito de que tomasse logo jeito de homem, vivia em pé de 

guerras com o vizinho próspero, que ao contrário dele tinha seis filhos que ajudavam 
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o pai a prosperar.  Numa dessas desavenças, Nunes derruba um pé de peroba que 

estava no limite das terras dos dois, com a ideia fixa de construir um monjolo e 

superar o adversário. A decisão, porém não foi a mais sensata, pois,  

 
 
desproporcionada ao cocho, a haste não dava o jogo da regra. A mão por 
muito leve ou por defeito  de esquadria na virgem, guinava à esquerda ao 
bater, espirrando milho para fora. Por mal dos pecados, à primeira chuvinha 
o pilão a rever água. Fora escavado em madeira ventada. Não prestava. 
(MONTEIRO LOBATO, p. 147)  
 
 

Para reafirmar a falta de competência, o pequeno Pernambi, depois da 

habitual cachaça com o pai, acabou sendo vítima da vingança prenunciada da 

árvore assassinada para a construção da engenhoca. As irmãs do menino 

encontram “o corpinho magro de Perambi de borco no pilão. Para fora, pendentes, 

duas pernas franzinas – e o monjolo impassível, a subir e a descer, chóó-pan, 

pilando uma pasta vermelha de farinha, miolos e pelanca...” (Op. Cit. p. 152) 

Mesmo quando saem do seu habitat não abandonam suas características 

rústicas, a violência que os guia, e a tendência para a desgraça. Confirme-se o 

exemplo com a briga fatal, travada entre Gerebita e Cabrea no Farol de Albatrozes, 

motivada pela traição de Maria Rita, no tempo em que os dois viviam na querência; 

e também na história do jovem Fausto, que mesmo de posse de muitas opções 

preferiu arranjar vida fácil ao lado de uma mulher gélida, numa rotina mortificante 

que, segundo o narrador, o igualaria em “matutisse” àqueles com quem convivia.  

 
 
Confesso que não casei por amor. Estava bacharel e pobre. Vi pela frente o 
marasmo da magistratura e a vitória rápida do casamento rico. Optei pela 
vitória rápida, descurioso de sondar para onde me levaria a áurea vereda. O 
dote, grande, valia, ou pareceu-me valer, o sacrifício. Errei. Com a 
experiência de hoje, agarrava a mais reles das promotorias. O viver que 
levamos não o desejo como castigo ao pior celerado. 
- A face noruega!... 
- Era exata a comparação, gélida como nos corria o viver conjugal no 
período em que, iludidos, contemporizávamos, tentando um equilíbrio 
impossível. Depois tornou-se-nos infernal. (Op. Cit., p. 259) 
 
 

Seu pacto com a riqueza não só não lhe preenche o vazio da vida como 

ainda o envolve em uma desgraça familiar, pois trai a esposa com a jovem prima, 

ocasionando o crime passional e em seguida a morte da própria esposa, após o 

parto do filho, que denunciava o crime com “O estigma” com que nascera, 
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semelhante à “imagem do orifício aberto pelo projétil e do fio de sangue escorrido” 

(Op. Cit., p. 265) do corpo da amante assassinada.  

Há ainda em Urupês o tipo bem sucedido, que ludibriara o pai e o povo da 

localidade. O pai, fazendeiro rico, manda o filho apara estudar medicina no Rio de 

Janeiro, certo de sua vocação já demonstrada desde garoto, quando “disseca” os 

animais da fazenda.  

 
 
Dos dezesseis filhos do coronel Inácio da Gama cedo revelou o caçula 
aptidões para médico. Pelo menos assim julgara o pai, como quer que o 
encontrasse na hora interessadíssimo em destripar um passarinho 
agonizante. 
- descobri a vacação de Nico, disse o arguto sujeito à mulher. Dá um ótimo 
esculápio. Inda agorinha o vi lá fora dissecando um sanhaço vivo. (Op. Cit., 
p. 177) 
 
 

O rapaz forma-se um charlatão e logo que começa a atuar na cidade natal 

comete um erro médico e provoca a morte de um paciente. O jovem médico é 

processado pela família do morto, que perde a causa devido ao “coleguismo” da 

classe de médicos da cidade. Assim, os herdeiros são obrigados a pagar uma 

fortuna ao jovem, que enfim pode realizar seu objetivo de ir para a França, onde 

encontrará sua amante de tempos da faculdade. Mais uma vez o pai é ludibriado, 

pois está certo de que o filho foi complementar os estudos. 

 
 
Não obstante, o pai cismou naquilo, cheio d’orgulho, embora pesaroso: não 
estar viva a Joaquininha para ver em que alturas pairava o Nico – o Nico do 
sanhaço estripado... Em Paris! Na Sorbonne!...Discípulo querido do Doyen, 
o grande, o imenso Doyen!...(Op. Cit. P. 190) 
 
 

Finalmente, um conto cheio de mistérios, “Meu conto de Maupassant”, 

destaca as consequências de uma má interpretação baseada em evidências 

ambíguas.  Trata-se do caso de um italiano que foi preso acusado de decapitar uma 

velhinha a golpes de foice. O problema é que o suspeito se suicidou quando estava 

sendo levado para a cadeia, aparentemente por remorso do crime. O misterioso do 

caso está no desfecho, quando o narrador revela que “um dos piraquaras 

denunciadores do crime, e filho da velha, preso por picar um companheiro a 

foiçadas, confessou-se também o assassino da velhinha, sua mãe...”  

Podemos resumir dois tipos mais, presentes em “Bucólica” e “Bocatorta” que 

realçam o caricato nas figuras do campo. A primeira narra a história de uma menina 
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com deficiência, que rejeitada pela mãe, acaba morrendo de sede. Segundo a negra 

que cuidava da criança, ela morreu por negligência e pura maldade da mãe, quando 

a negra teve que se ausentar para comprar remédio para a criança enferma. O foco 

da narrativa, porém, como o título antecipa, é a beleza campestre e seu ar puro e 

vida pacata, desconhecidos pela gente da cidade. Assim, o narrador desde o início 

do texto concentra-se na paisagem e nas qualidades da vida propiciadas pela 

natureza.  

 
 
São coitadinhas, a plebe humílima. A nobreza floral mora nos 
jardins,esplendendo cores de dansa serpentina sob formas luxuriosas de 
odaliscas. A duquesa Dália, a sua majestade a Rosa, o samurai Crisantemo 
– que fidalguia! Bem longe estão estas daqui, azuleguinhas, pouco maiores 
que uma conta de rosário.  
[...] 
São mais belas, sim – da sua beleza, a beleza selvática, das coisas que 
jamais sofreram a domesticação do homem. (Op. Cit., p. 194)  
 
 

Porém, à medida que o narrador se move no cenário bucólico, a paisagem 

vai sendo substituída pelo comportamento das pessoas e tudo que é dito de 

exaltação é em seguida desfeito, pois a beleza do lugar contrasta severamente com 

seus habitantes. As imagens de Sinh’Ana com lenha na cabeça enquanto o marido, 

mesmo doente, trabalha na lavoura; o Urunduva, amarelo, inchado, a arrastar a 

perna, empenhado em derrubar e vender a paineira a fim de conseguir mais dinheiro 

para o remédio deixam o narrador perplexo. “Por que não colhe a paina com vara, 

homem de Deus? / Não vê que é mais fácil de derrubar...” é a explicação. 

O início idílico poderia bem ser página escrita por Coelho Neto, porém o 

sentimento inicial do narrador, de bem estar, de paz interior, é substituído pela 

desolação, numa expressão de impotência, raiva e desprezo, principalmente depois 

de encontrar Maria Véva, a quem apelida de Sicorax, que dá a notícia da morte da 

criança, confirmada depois pela negra, que conta os detalhes da crueldade: “Sol a 

pino. Desanimo, lassidão infinita”. (Op. Cit. p.201) 

Na outra narrativa, “Bocatorta”, já numa espécie de premonição, o narrador 

antecipa a fatalidade do caso. Note-se também, a forma irônica de o narrador 

descrever o “brejo”, e depois, sem rodeios defini-lo. Além disso, os elementos da 

natureza utilizados por ele, em nada se comparam com aqueles das referências do 

narrador de Coelho Neto.  
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A quarto de légua do arraial do Atoleiro começam as terras da fazenda de 
igual nome, pertencente ao major Zé Lucas. A meio entre o povoado e o 
estirão das matas virgens dormia de papo acima um famoso pântano. Pego 
de insidiosa argila negra fraldejado de velhos guaiambés nodosos, a taboa 
esbelta cresce-lhe à tona, viçosa na folhagem eréctil que as brisas 
tremelicam. Pela inflorescência, longas varas soerguem-se a prumo, 
sustendo no ápice um chouriço cor de telha que, maturado, se esbruga em 
paina esvoaçante. Corre entre seus talos a batuíra de longo bico, e saltita 
pelas hastes a corruíra-do-brejo, cujo ninho bojudo se ouriça nos 
espinheiros marginais. Fora disso, rãs, mimbuias pensativas e, a rabear nas 
poças verdinhentas de algas, a traíra, esse voraz esqualozinho do lodo. Um 
brejo, enfim, como cem outros. 
Notabiliza-o, porém, a profundidade. Ninguém ao vê-lo tão calmo sonha o 
abismo traidor oculto sob a verdura. 
Dois, três bambus emendados que lhe tentem alcançar o fundo subvertem-
se na lama sem alçar pé. 
Além de vários animais sumidos nele, conta-se o caso do Simas, português 
teimoso que, na birra de salvar um burro já atolado a meio, se viu engolido 
lentamente pelo barro maldito. Desd'aí ficou o atoleiro gravado na 
imaginativa popular como uma das bocas do próprio inferno. (Op. Cit., p. 
215)  
 
 

Acontece que este lodaçal, muito semelhante ao que se dá com Chicão “No 

Manantial”, será o palco da morte de Bocatorta, o Quasímodo da fazenda sobre 

quem recaía todos os malefícios.  Sempre irônico, atitude característica nas suas 

referências ao cenário rural, o narrador não cria nenhuma fantasia em torno da 

imagem medonha da personagem. 

 
 
- Bocatorta é a maior curiosidade da fazenda, respondeu o major. Filho 
duma escrava de meu pai, nasceu o mísero, disforme e horripilante como 
não há memória de outro. Um monstro, de tão feio. Há anos que vive 
sozinho, escondido no mato, donde raro sai e sempre de noite, O povo diz 
dele horrores - que come crianças, que é bruxo, que tem parte com o demo. 
Todas as desgraças acontecidas no arraial correm-lhe por conta. Para mim, 
é um pobre-diabo cujo crime único é ser feio demais. Como perdeu a 
medida, está a pagar o crime que não cometeu... (Op. Cit., p. 216) 
 
 

Mais uma vez é reforçada a mentalidade ignorante do homem interiorano 

que se deixa influenciar por suposições infundadas, e aí sim, a representação aqui 

evidenciada, assemelha-se à de Coelho Neto, quando ressalta que a ingenuidade 

dessas figuras as conduz à incapacidade analítica. O narrador de Coelho Neto 

destaca que o fantástico/maravilhoso que envolve a mentalidade das figuras do 

campo para explicar o que elas não conseguem compreender de maneira razoável 

deriva de suas superstições e crendices, da imaginação e ignorância que as forma. 

Para o narrador de Monteiro Lobato, também, pois tudo que gira em torno de 

situações sobrenaturais, na visão dos habitantes do campo, para ele é produto 
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razoavelmente explicável, senão pela biologia que define o extravagante dos seres 

por ele apresentados, pela ciência em geral, que desmistifica as crendices e 

superstições. Enquanto o narrador de Coelho Neto cala-se, numa espécie de 

consentimento quanto a esses elementos, o de Lobato questiona as situações 

narradas e as associa ao atraso mental e intelectual do morador da roça.  

Apesar de Monteiro Lobato nos apresentar enredos diversos com foco no 

cotidiano do homem rural, o que se faz notável na obra em relação às outras citadas 

e também Sagarana de Guimarães é a maneira objetiva dos relatos do narrador. 

Muitas vezes, esse narrador parece impaciente em dar muitos detalhes das histórias 

e por isso se concentra mais em evidenciar o comodismo e falta de iniciativa das 

personagens rurais. Imbricadas, porém, na questão da falta de ação, estão 

presentes denúncias de abandono e exploração de uma porção do Brasil e a crítica 

consciente à visão idealizada que se criou a respeito do homem rural e seu universo.  

Portanto, para contrastar com essa imagem, as personagens de Monteiro 

Lobato são seres rudes, desprovidos de inteligência, faltando-lhe a perspicácia 

necessária para lidar com as coisas do campo ou ascender socialmente por falta, 

não de interesses, mas de perspectivas, absortas em um mundo de marasmo e 

comodismo. Logicamente não lhe faltaram críticas e sua criação, até hoje é causa 

de polêmicas, por motivar preconceitos e depreciação das coisas do Brasil, por sair 

do campo literário para o sociológico e político.  

Temos, portanto na obra de Monteiro Lobato um estilo diferente daqueles 

registrados no período do lançamento de Urupês. Com exceção das releituras de 

Machado de Assis e da obra incipiente de um Lima Barreto ainda ignorado pelo 

público, a tendência era pelo “beletrismo, pelo vocábulo raro ou pelo período 

arrumadinho”. O próprio Monteiro Lobato admite que sua escrita destoava da 

vigente: “tenho um defeito grave: espremo e encurto demais o enredo, não o 

esclareço bem, não dou coloridos de transição, faltam-me tons, passo bruscamente 

duma coisa para a outra, de modo que eu me entendo mas não me entendem os 

outros.” Essas referências não passam despercebidas também às personagens que 

sempre interpelam o narrador quando ele tenta se alongar nas suas narrações. 

 
 
- Conta, lá se é curto. 
O primeiro sujeito não se ajeitou no banco, nem limpou o pigarro, como é de 
estilo. Sem transição foi logo narrando. (MEU CONTO DE MUPASSANT, p. 
172). 
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- Se paras o caso dos loucos e te metes por intermezos líricos para uso de 
meninas orelhudas, vou dormir. Volta ao farol, romanticão de má sorte. 
- Eu devia castigar o teu prosaísmo sonegando-te o epílogo do meu drama, 
ó filho do “café” e do “carvão”! 
- Conta, conta... (OS FAROLEIROS, p. 102) 
 
 

Observamos, todavia, que diferentemente de Coelho Neto que sofria críticas 

por sua representação descomprometida com a questão social do país e, 

principalmente, pelo caráter decorativo de sua escrita, Monteiro Lobato pecava 

justamente pelo excesso da crueza presente em sua empreitada de mostrar as 

condições de vida do meio rural. Suas verdades e críticas inquietavam seus 

contemporâneos que, além de discordarem do ponto de vista questionavam se era 

esse o papel da literatura, causando muitas controvérsias no meio acadêmico e 

social sobre o estilo e a perspectiva encontrados nos contos do autor. 

Assim, o que ficou marcado da sua obra de estreia foram justamente essas 

figuras, caricaturadas e talhadas ao natural, justificadas pelo projeto do autor, de sua 

construção intencional de romper com os modelos idealizados por outros autores, 

isto é, romper com a “falsa divulgação” de uma imagem que novamente 

assemelhava-se àquela veiculada por José de Alencar quando representou o índio, 

o gaúcho e o sertanejo, como Monteiro Lobato esclarece no artigo “Urupês”, com o 

fim de denunciar o Brasil verdadeiro e arcaico. Dessa forma, essas representações 

vão culminar na sua composição final, amalgamada na figura do Jeca, já bem 

definida também no seu artigo “Velha praga” que compõe o livro. 

 
 
Este funesto parasita da terra é o CABOCLO, espécie de homem baldio, 
semi-nômade, inadaptável à civilização, mas que vive à beira dela na 
penumbra das zonas fronteiriças. À medida que o progresso vem chegando 
com a via férrea, o italiano, o arado, a valorização da propriedade, vai ele 
refugindo em silêncio, com o seu cachorro, o seu pilão, a picapau e o 
isqueiro, de modo a sempre conservar-se fronteiriço, mudo e sorna. 
Encoscorado numa rotina de pedra, recua para não adaptar-se. (Velha 
Praga, p. 272)  
 
 

Por conseguinte, todas as personagens descritas revelam de alguma forma 

uma relação direta com essa matriz que é a principal personagem do livro, o Jeca 

Tatu, ser sem nenhuma capacidade de ação e de expressão, passivo e pacífico, 

incapaz de qualquer esforço em direção à mudança e à chegada do novo, que se 

rende facilmente às dificuldades ou condiciona-se a elas. 
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Monteiro Lobato faleceu dois anos depois do lançamento de Sagarana, de 

Guimarães Rosa, obra de estreia na literatura do mineiro que se tornaria ícone da 

representação do homem rural e seu universo e um dos principais nomes depois de 

Coelho Neto e Euclides da Cunha, entre outros, a abordar o sertão.  

 

2.3 JOÃO GUIMARÃES ROSA E SAGARANA 

 

João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, em 1908, e 

faleceu no Rio de Janeiro, em 1967. Era filho de um pequeno comerciante da zona 

pastoril de Minas. Formou-se em Medicina, vindo a exercê-la nas cidades do interior 

de Minas. Estudou, entre outros idiomas, alemão e russo, ingressou na carreira de 

diplomacia, foi cônsul-adjunto em Hamburgo, secretário da embaixada em Bogotá e 

conselheiro diplomático em Paris. No Brasil, assumiu as funções de ministro e a 

chefia do Serviço de Demarcação de Fronteiras. 

Assim como Monteiro Lobato, Guimarães Rosa foi um pesquisador da vida 

popular do Brasil, reproduzindo e recriando também em seus textos o que ia 

colhendo sobre a sociedade rural, mas destacando-se devido à linguagem poética e 

às imagens construídas a partir das realidades que coletava da vida do sertanejo. 

Entre suas obras7 principais estão Primeiras Estórias, 1962; Tutaméia: 

Terceiras Estórias, 1967; e Sagarana, seu primeiro livro de contos, publicado em 

1946. Sagarana teve um período de produção longo, mais ou menos dez anos, 

antes que sua primeira versão em 1937 fosse inscrita em um concurso literário em 

1938. Apesar de muito elogiada por alguns membros da banca, o autor, sob o 

pseudônimo de Viator, perdeu o prêmio Humberto de Campos para Maria Perigosa, 

de Luís Jardim, com o voto de desempate de Graciliano Ramos.  

Sagarana é composta por nove contos – “O burrinho pedrês”, “A volta do 

marido pródigo”, “Sarapalha”, “Duelo”, “Minha gente”, “São Marcos”, “Corpo 

fechado”, “Conversa de bois”, e “A hora e a vez de Augusto Matraga”. Do primeiro 

ao último conto temos uma riqueza cultural inquestionável manifestada no universo 

onde circulam personagens compostas por tipos diversos, acompanhadas de perto 

por seu curioso narrador que observa o cotidiano dos sertanejos, seu trabalho, 

                                            
7
 Magma, livro de poemas de 1936; Sagarana, de 1946; Estas estórias, de 1969; e Ave, palavra, de 

1970, são publicações póstumas. Consta ainda em sua obra Com o Vaqueiro Mariano, de 1947, 
Campo Geral, 1965 e Noites do Sertão, 1965. 
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política, hábitos e relações pessoais. Com esse livro de contos, Guimarães dá início 

então ao seu estilo narrativo que iria diferenciar sua representação do meio rural 

daquela vigente nas obras denominadas regionalistas. Sagarana torna-se, então, o 

ponto de partida para o aprimoramento de sua elaborada técnica com a linguagem, 

como observam os estudiosos da obra do autor.  

Na literatura ainda era corrente, embora não mais tão persuasivo, o 

preciosismo e rebuscamento dos seguidores de Coelho Neto que disputavam ainda 

um espaço entre o regionalismo denominado pelos críticos de “busca de raízes” e 

crítica social que se insurgia no início do século 20.  Este novo modelo tornava-se 

consensual, especialmente após obras como as de Euclides da Cunha e Monteiro 

Lobato e manifestações como a explosão de ideias provocadas pelos autores que se 

engajaram no projeto Modernista, além de toda a produção do período de 30, no 

intuito de revelar a verdadeira face do interior do Brasil.  

Assim, a produção de Guimarães Rosa nasce em um momento de ebulição 

na produção literária do país, quando as discussões giravam em torno de inovações 

tanto da estética quanto da temática social presente nas obras dos autores que 

buscavam inserir em suas personagens características intimistas, ressaltando 

principalmente seus traços psicológicos. Guimarães adere à tendência, porém, com 

grande ênfase na recriação da linguagem literária, aproximando-a do cotidiano 

sertanejo, através do experimentalismo estético e da reformulação da abordagem ao 

regionalismo, de maneira a inserir questões nas narrativas que seriam recorrentes 

em suas futuras produções: o significado da existência.  

Guimarães inscreve, portanto, no narrador de Sagarana indagações sobre 

universo de suas personagens, representando suas crises existenciais na relação 

com o seu meio. Assim, o autor consegue unir as duas grandes polêmicas da época, 

isto é, a concepção de escrita literária como trabalho artístico e expressão política e 

sociocultural, mas sem comprometer o texto literário, pois a linguagem e arquitetura 

de suas narrativas quase nada têm do habitual panfletário para veicular o universo 

rural, muito pelo contrário, o autor apresenta estratégias incomuns ao mesclar 

alegorias populares e referências eruditas no discurso literário para dar conta da 

mentalidade das figuras representadas, mostrando também uma grande 

preocupação com a estética de sua composição, de forma que todas as instâncias 

narrativas encontram-se muito bem tramadas.  
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A exemplo dessas características da obra de Guimarães, no conto inicial “O 

Burrinho Pedrês” é possível evidenciar pelo menos três narrativas populares 

inseridas no enredo e que se apresentam muito bem alinhavadas à ideia central do 

conto. Além disso, há os casos narrados pelos próprios vaqueiros ao longo da 

travessia da boiada, até a reprodução completa de fábulas que auxiliam na 

composição do universo narrado. Esta estratégia é recorrente em toda a obra, 

principalmente quando o narrador pretende fazer alguma referência à caracterização 

das personagens narradas. É o que acontece, por exemplo, com a personagem de 

“A volta do marido pródigo”. 

 
 
E, no entanto, assim como não se lembrava do lugar das trepadeiras, não 
está pensando no sapo. No sapo e no cágado da estória do sapo e do 
cágado, que se esconderam, juntos, dentro da viola do urubu, para poderem 
ir à festa no céu. A festa foi boa, mas, os dois não tendo tido tempo de 
entrar na viola, para o regresso, sobraram no céu e foram 105 descobertos. 
E então São Pedro comunicou-lhes: "Vou varrer vocês dois lá para baixo. 
Jogou primeiro o cágado. E o concho cágado, descendo sem pára-quedas e 
vendo que ia bater mesmo em cima de uma pedra, se guardou em si e 
gritou "Arreda laje, que eu te parto!" Mas a pedra, que era posta e própria, 
não se arredou, e o cágado espatifou-se em muitos pedaços. Remendaram-
no, com esmero, e daí é que ele hoje tem a carapaça toda soldada de 
placas. Mas, nessa folga, o sapo estava se rindo. E, quando São Pedro 
perguntou por que, respondeu: "Estou rindo, porque se o meu compadre 
cascudo soubesse voar, como eu sei, não estava passando por tanto 
aperto... " E então, mais zangado, São Pedro pensou um pouco, e disse: - 
"É assim? Pois nós vamos juntos lá em-baixo, que eu quero pinchar você, 
ou na água ou no fogo!" E aí o sapo choramingou: "Na água não, Patrão, 
que eu me esqueci de aprender a nadar... "- "Pois então é para a água 
mesmo que você vai!... "- Mas, quando o sapo caiu no poço, esticou para os 
lados as quatro mãozinhas, deu uma cambalhota, foi ver se o poço tinha 
fundo, mandou muitas bolhas cá para cima, e, quando teve tempo, veio 
subindo de-fasto, se desvirou e apareceu, piscando olho, para gritar: "Isto 
mesmo é que sapo quer!... "E essa é que era a variante verdadeira da 
estória, mas Lalino Salãthiel nem mesmo sabia que era da grei dos sapos, e 
já estava cochilando, também. (GUIMARÃES ROSA, 1984, p. 82) 
 
 

Os elementos culturais também estão evidenciados desde a abertura de 

cada conto, na utilização das epígrafes com trechos de ditados ou cantigas 

populares e narrativas orais que já ensejam as cenas que serão desenvolvidas nas 

narrativas. Sobre o uso que Guimarães faz das epígrafes e dos casos que intercala 

com o enredo das narrativas, especialmente no primeiro conto de Sagarana, 

Franklin de Oliveira (1991) oferece um estudo minucioso dos seus possíveis 

significados na obra do autor e comprova que nada é gratuito nas narrativas dessa 

obra. 
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Assim, em Sagarana, Guimarães Rosa soube fazer uso de questões sociais, 

políticas e econômicas que o sertanejo de Minas Gerais vivenciava, sem esquecer, 

todavia, da sua psicologia. Com esse trato do texto literário, Guimarães já apresenta 

um certo distanciamento da usual dicotomia de bem versus mal, letrado versus 

iletrado na representação do homem rural e revela a diversidade do ser humano em 

suas virtudes, defeitos e sentimentos, bem como sua relação com a natureza que o 

cerca, como podemos notar já na epígrafe de “O Burrinho pedrês”. 

 
 
Lá em cima daquela serra, 
Passa boi passa boiada, 
Passa gente ruim e boa, 
Passa a minha namorada. (Op. Cit., p. 8) 
 
 

Com essas estratégias o autor não se afasta das questões na pauta de seus 

contemporâneos, mas reformula em seus contos a visão unilateral e apologética 

geralmente dada a elas. Essas poucas linhas, associadas ao ideário do autor 

revelam não só o conteúdo, mas principalmente a qualidade de sua abordagem do 

homem rural que não fica restrita a protótipos ou modelos pré-estabelecidos. Assim, 

já a partir da epígrafe, podemos extrair o tema do conto, a perspectiva que será 

apresentado e os tipos que estarão envolvidos no enredo. 

Isto posto, para não correr o risco de repetir o muito do que já foi dito por 

outros a respeito da obra do autor, focaremos esse painel de Sagarana no que no 

momento nos convém, ou seja, na sua visão do homem rural da primeira metade do 

século XX. O objetivo é contrastá-la com o ponto de vista encontrado nos contos dos 

demais autores apresentados.  

Compactuando com o que foi observado anteriormente no tocante aos 

aspectos formais e estruturais de Sagarana, que explicitamente desvinculam-se do 

padrão dogmatizante, o narrador dos contos, na maioria das vezes, não exprime um 

juízo de valor explícito sobre suas personagens. Ele busca destacar sua essência, o 

que confere também uma ruptura com determinados estereótipos veiculados tanto 

por Coelho Neto, quanto por Monteiro Lobato, ao encerrarem uma representação do 

homem rural associada a uma visão muita vezes minimalista. Assim, em oposição, 

por exemplo, ao Jeca Tatu, temos nos tipos de Sagarana personagens que 

esbanjam astúcia e iniciativa. Dessa forma, não há apenas um adjetivo para 
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caracterizar as personagens representadas por Guimarães Rosa em Sagarana, mas 

vários.  

Atentando também para o que Simões Lopes realizava constantemente em 

Contos Gauchescos, associando as características das personagens ao mundo 

animal, percebemos que existe em Sagarana procedimento similar.  

 
 
- Escuta, Manico: é bom a gente ver tudo de longe. Assim como nós dois 
aqui vamos indo... Pelo rastro, no chão, a gente sabe de muita coisa que 
com a boiada vai acontecendo. Você também é bom rastreador, eu sei. 
Olha, o que eu entendo das pessoas, foi com o traquejo dos bois que eu 
aprendi... (Op. Cit., p. 34) 
 
 

Na contagem da adjetivação atribuída aos animais, é possível notar uma 

pré-caracterização dos humanos que pode ser identificada como suas metáforas. 

Tal verificação leva a deduzir que desde o conto “O Burrinho pedrês” até “A hora e a 

vez de Augusto Matraga” o autor nos propõe um desafio, uma longa viagem, 

primeiramente por um local quase primitivo, violento e cheio de armadilhas, tristeza e 

saudosismo, pertencente somente ao mundo masculino e aos animais – como 

antecipam as epígrafes intituladas “Quadra de desafio” e “Grey Fox, estória para 

meninos” –, e onde a figura feminina aparece somente nos imaginários e nas 

disputas entre eles travadas, até o autoconhecimento total e a transfiguração, 

revelados na última epígrafe do livro. A epígrafe que pertence ao conto “A hora e a 

vez de Augusto Matraga” serve como antecipação das transformações que serão 

vivenciadas pela personagem Nhô-Augusto. 

 
 
Eu sou pobre, pobre, pobre, 
Vou-me embora, vou-me embora... 
 
Eu sou rica, rica, rica, 
Vou-me embora daqui!...” 
(Cantiga antiga) 
 
Sapo não pula por boniteza, 
Mas, porém por precisão. (Provérbio capiau) 
(Grifo do autor) (Op. Cit., p. 279) 
 
 

Mikhail Bakhtin salienta que os enunciados extraliterários e suas fronteiras, 

transferidos para a obra literária, têm seu sentido total modificado. “Sobre ele 

recaem os reflexos de outras vozes e neles entra a voz do próprio autor” (BAKHTIN, 

2003, p. 320). A epígrafe é um dos recursos recorrentes na obra para elaborar o 
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complexo de vozes que se alternam nas narrativas de Sagarana, principalmente 

para fazer uso do discurso do universo popular. 

Nesse universo rústico e mágico estão inseridas as personagens e nele 

precisam conviver e sobreviver. Ora, num ambiente hostil como o apresentado não 

há como alocar os frágeis, os fracos, incompetentes e estáticos, pois ali 

sobreviverão somente os mais astutos. É interessante observar, contudo, que 

apesar do caráter de “esperteza” atribuído a inúmeras personagens dos contos, elas 

não são representadas como antagonistas, como percebemos na obra de Monteiro 

Lobato, por exemplo. De maneira oposta, é a astúcia dessas personagens que irá 

ajudá-las a conquistar o respeito das outras personagens com as quais se 

relacionam no seu meio. Essa questão nos remete ao caráter épico da viagem 

proposta, das séries de aventuras nas quais essas personagens estão inseridas, 

bem como sua capacidade criativa de superar os desafios que as aguardam em 

cada meandro, encarados sempre com bom humor e poesia.  

A metáfora do homem/animal compreende, portanto, a representação do 

universo agressivo que cerca o sertanejo. A relação deriva da luta pela 

sobrevivência que abrange tanto os homens quanto os animais no seu estado 

primitivo e instintivo. O humor e a poesia são os complementos que dão a suavidade 

necessária para suportar todas as provações, através da evasão pela música, pela 

fé e pela intervenção inexplicável do sobrenatural que ordena esse universo onde 

tudo está na iminência da violência.  

Nesse sentido, as personagens encarnam figuras guiadas por um sentido de 

sobrevivência, como instinto comum a elas, mas também são movidas pela 

inteligência e resistência que superam o aspecto de fragilidade muitas vezes 

associada à sua aparência física. No enfrentamento das adversidades, porém, elas 

não lutam contra a corrente, mas seguem seu fluxo, pois conhecem o ciclo e a força 

da natureza e por isso não a desafiam, como aparece generalizado na prudência do 

burrinho pedrês. 

 
 
Sete-de-Ouros parara o chouto; e imediatamente tomou conhecimento da 
aragem, do bom e do mau: primeiro, orelhas firmes, para cima - perigo 
difuso, incerto; depois, as orelhas se mexiam, para os lados - dificuldade já 
sabida, bem posta no seu lugar. E ficou. A treva era espessa, e um burro 
não é gato e nem cobra, para querer enxergar no escuro. Ele não espiava, 
não escutava. Esperava qualquer coisa. 
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De curto, Sete-de-Ouros perdeu o fundo e rompeu nado; mas já tivera 
tempo de escolher rumo e fazer parentesco com a torrente. (GUIMARÃES 
ROSA, p. 56) 
 
 

Além disso, outro elemento confirma a relação de comparação entre homem 

e animal, pois a principal figura de linguagem utilizada por Guimarães para 

caracterizar as personagens de Sagarana é a prosopopeia e, semelhante ao 

universo simoniano, animais e natureza metaforizam o próprio homem rural no seu 

êxodo, na sua tristeza por abandonar sua terra ou ter que se separar de seus 

comuns. Desta forma, na personificação da natureza, os passarinhos dão sinais de 

aviso do perigo, os bois falam, o rio faminto devora tudo que nele cai, as matas 

encurralam, a doença seduz, ou seja, tudo tem vida e interage diretamente com as 

personagens em um só ritmo, encadeado como um poema.  

 
 
- Eh, boi lá!... Eh-ê-ê-eh, boi!... Tou! Tou! Tou... 
As ancas balançam, e as vagas de dorsos, das vacas e touros, batendo 
com as caudas, mugindo no meio, na massa embolada, com atritos de 
couros, estralos de guampas, estrondos e baques, e o berro queixoso do 
gado junqueira, de chifres imensos, com muita tristeza, saudade dos 
campos, querência dos pastos de lá do sertão...(Op. Cit., p. 27) 
 
 
Um boi preto, um boi pintado,  
cada um tem sua cor. 
Cada coração um jeito  
de mostrar o seu amor. (Op. Cit., p. 25) 
 
 
Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando... Dança doido, dá de 
duro, dá de dentro, dá direito... Vai, vem, volta, vem na vara, vai não volta, 
vai varando... (Op. Cit., p. 26) 
 
 

Destarte, as características atribuídas ao homem rural do sertão estão 

definidas em agressividade e mansidão, atributos aparentemente contraditórios, mas 

reforçados a todo momento nas revelações do narrador e no cenário que  cerca as 

personagens, como complementares. Onde pesa uma, a outra compensa 

equilibrando a brutalidade que lhe é exigida, com a cautela e a sabedoria para lidar 

com as intempéries da natureza e os imprevistos do mundo animal, com a 

habilidade de reconhecer o momento mais apropriado para atacar ou recuar. 

Mesmo nas situações mais cômicas as atitudes são as mesmas: prudência. 

Veja-se o diálogo de Lalino Salanthiel, que depois de ter vendido a mulher para um 

espanhol para viver suas aventuras no Rio de Janeiro, semelhante à parábola do 
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“Filho pródigo”, retorna para sua cidade para reconquistar o que acreditava ser seu 

de direito. 

 
 
- O-quê! ? seu Laio! ... Tu está de volta? ! ... Não é possível! 
- "Terra com sede, criação com fome", seu Oscar... 
- E chegou hoje? 
- Ainda estou cheirando a trem ... Vim de primeira ... 
- O-ôme! 
- Só o que não volta é dinheiro queimado, seu Oscar! 
- E agora? 
- Enquanto um está vivendo, tem o seu lugar. 
- E a sua vida? 
- Moída e cozida... 
- Já se viu?! Então, agora, ainda vai atrapalhar mais as coisas? Decerto vai 
querer tornar a mulher que você vendeu, ahn? Não deve de fazer isso. 
Piorou! 
- Que nada, seu Oscar. Eu estou querendo é sossego. 
- A-hã? ... Uê... Então... Mas, então, tu não vai cobrar teu direito do 
espanhol? Vai deixar a sã Ritinha com o Ramiro? ...Malfeito! Isso é ter 
sangue de barata... Seja homem! Deixar assim os outros desonrando a 
gente? ! ... 
- Ara, ara, seu Oscar! Uai! Pois o senhor não estava dizendo primeiro que 
era errata eu querer me intrometer com eles? Pois então? ! 
- Ora, seu Laio, não queira me fazer de bobo, hom'essa! ... Bem que sabe 
o-quê que eu quero dizer... Eu mesmo gosto de gente aluada, quando são 
assim alegres e têm resposta p'ra tudo. Por isso é que estou dando 
conselho... 
- Eu sei, seu Oscar... Lhe fico até agradecido... Mas, o senhor repare: se eu 
for agora lá, derrubo cinza no mingau! A Ritinha, uma hora destas, há-de 
estar me esconjurando, querendo me ver atrás de morro... E a espanholada, 
prevenida, deve de estar arreliada e armada, me esperando. Sou lá besta, 
p'ra pôr mão em lagarta-cabeluda?! Eu não, que não vou cutucar caixa de 
mangangaba ... 
- É, isso lá é mesmo. Mas, e ela? 
- Vou chamar no pio. 
- E o espanhol? 
- Vai desencostar e cair. 
-Mas, de que jeito, seu Laio? 
- Sei não. (Op. Cit., p. 82) 
 
 

Assim, as ações e reações das personagens estão sujeitas a esses dois 

elementos básicos de sua personalidade que lhes conferem atitude tanto de bruto 

quanto de pacífico, como um animal que pode sair do seu estado de selvagem a 

domesticado, sem deixar, contudo, de ser animal. Eis o equilíbrio onde a desmedida 

pode ser indício de graves consequências. 

Outra observação, no tangente à caracterização das personagens, está na 

ênfase do discurso sobre quem detém o poder de mando, de ordenação. O discurso 

destas personagens além de valorizar o conhecimento empírico, também reforça o 
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poder financeiro, e ressaltam os valores aí em jogo delimitando claramente as 

hierarquias do campo, para as quais o conhecimento formal não possui relevância.  

 
 
Você sabe escrever e ler, meu compadre João Manico? 
- Assim mais assim, com os erros todos e muita demora, até há uns dois 
anos atrás eu ainda era homem para pôr algum bilhete no papel... 
- Pois eu não. Nunca estive em escola, sentado não aprendi nada desta 
vida. Você sabe que eu não sei. Mas, cada ano que passa, eu vou 
ganhando mais dinheiro, comprando mais terras, pondo mais bois nas 
invernadas. Não sei fazer conta de tabuada, tenho até enjôo disso... Nunca 
assentei o que eu ganho ou o que eu gasto. O dinheiro passa como água no 
córrego, mas deixa poços cheios, nas beiras. Gosto de caminhar no escuro, 
João Manico, meu irmão! (Op. Cit., p. 34) 
 
 

Esse mesmo discurso já foi proferido por Blau Nunes quando faz a 

advertência ao seu interlocutor sobre o saber dos doutores e seus “livrões”. Em 

ambos notamos o tom didático e questionador das verdades do mundo letrado e o 

juízo dos valores entre uma cultura e outra, no confronto entre erudito e popular. 

O primeiro conto de Sagarana nos transporta para dentro destes confrontos 

e assim, “num tempo onde tudo era enorme e despropositado”, o protagonista Sete-

de-ouros recebe a sua última tarefa, última aventura, digna de um herói épico. A 

diferença é que Guimarães fez herói um burrinho, decrépito, resignado e sem 

nenhuma credibilidade e equipara os homens a ele, inserindo a temática do 

bicho/homem.  

 
 
Mas nada disso vale fala, porque a estória de um burrinho, como a história 
de um homem grande, é bem dada no resumo de um só dia de sua vida. E 
a existência de Sete-de-Ouros cresceu toda em algumas horas - seis da 
manhã à meia-noite - nos meados do mês de janeiro de um ano de grandes 
chuvas, no vale do Rio das Velhas, no centro de Minas Gerais. (Op. Cit., p. 
10) 
 
 

Neste trecho, o narrador delimita o tempo, o espaço e o tema da narrativa. 

Mas certamente, na história do burrinho desabilitado para a árdua viagem, devido a 

sua decrepitude, outro tema de que falei anteriormente ganha destaque: o grande 

sentido de comando expresso tanto na postura “tática” e precavida que o burrinho 

assume para enfrentar a longa jornada e retornar ileso, quanto na forma pela qual 

Major Saulo conduz os vaqueiros e o gado na travessia do sertão e ao mesmo 

tempo instaura ordem sem afetar a relação cordial entre os grupos. Desse modo, por 
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contar com a fidelidade feudal de seus subordinados, ele evita a violência e impõe a 

hierarquia do campo.  

Ora, já vimos esse mesmo discurso em “Trezentas onças”, de Simões 

Lopes, a mesma postura do narrador concernente às relações sociais entre 

vaqueanos e estancieiros que reaparecem aqui no texto de Guimarães, como forma 

de manutenção da hierarquia social e que regem as relações quase primitivas entre 

os vaqueiros e a personagem Major Saulo, como um bando que segue seu líder. 

 
 
- Só mesmo pelo respeito meu do senhor, seu Major. 
- Você é meu camarada de confiança, Francolim. Tem mais 
responsabilidade de ajudar, também... 
- Isto, sim, dou meu pescoço! Em serviço do senhor, carrego pedras, seu 
Major. Só peço é ordem para o João Manico me dar de novo meu cavalinho, 
na entrada do arraial, para não ficar feio eu, como ajudante do senhor, o 
povo me ver amontado neste burro esmoralizado... sem querer com isso 
ofender, por ser criação de que o senhor gosta...(GUIMARÃES ROSA, p. 
37) 
 
 

Muitos paralelos foram observados, portanto, entre a obra Sagarana e a 

obra de Simões Lopes Neto, a começar pelo tempo e espaço nos quais as 

personagens estão inseridas. O narrador faz questão de deixar pistas dos trajetos 

percorridos pelas personagens e para tanto, nomeia os lugarejos, faz referências a 

eventos e marcos temporais que permitem recuperar e traçar o seu percurso.  

Nildo Máximo Benedetti (2008), em sua tese de doutoramento intitulada 

Sagarana: O Brasil de Guimarães Rosa, propõe a unidade narrativa da obra não 

pelo viés da temática, do espaço e da caracterização da personagem que investigo 

aqui, mas pelo viés do tempo. A tese do autor argumenta que o que une os contos 

de Sagarana é a representação do tempo histórico, composto na obra no período da 

Primeira República. Confirmando sua tese, é possível identificar em todos os contos 

uma relação com o meio rural desse período específico da história do Brasil, que 

para interesse deste trabalho coincide com o percurso final da obra Simoniana.  

Assim, alguns momentos marcantes desse período da história brasileira 

encontram-se registrados nas narrativas de Sagarana e abordados em seus 

enredos, mais ou menos como arquitetou Simões Lopes em Contos Gauchescos 

com a história do Rio Grande do Sul. É oportuno verificar também como Guimarães 

encena os reflexos dos episódios históricos no ambiente rural, como a construção de 

estradas que cortam o país e a utilização de mão de obra sertaneja, muito bem 
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situadas no enredo de “A volta do marido pródigo”, que traduz o trabalho pesado dos 

boias-frias e o processo quase arcaico de engenharia. 

 
 
No corte, a turma do seu Marra bate rijo, de picareta, atacando no paredão 
pedrento a brutalidade cinzenta do gneiss. Bom trecho, pois, remunerador. 
Acolá, a turma dos espanhóis cavouca terra mole, xisto talcoso e micaxisto; 
e o chefe Garcia está irritado, porque, por causa disso, vão receber menos, 
por metro quadrado e metro cúbico. Adiante, uns homens colocando os 
paus no mata-burro. Essa outra gente, à beira, nada tem conosco: serviço 
particular de seu Remígio, dono das terras, que achou e está explorando 
uma jazida de amianto. E, mais adiante, o pessoal do Ludugéro, acabando 
de armar as longarinas da ponte. Dez horas da manhã. A temperatura do ar 
prolonga a do corpo. Só se sabe do vento no balanço dos ramos extremos 
do eucalipto. Só se sabe do sol nas arestas dos quartzos - cada ponta de 
cristal irradiando em agulheiro. Cantos de canarinhos e pintassilgos, 
invisíveis. E cheiro de mato moço. Tudo muito bom. E isto aqui é um 
quilômetro da estrada-de-rodagem Belorizonte - São Paulo, em ativos 
trabalhos de construção. (Op. Cit., p.63) 
 
 

 Estão presentes ainda nesse conto as dimensões do país e o conceito de 

fronteiras que envolvem a mentalidade dos habitantes do sertão, do sentido de 

isolamento, da diversidade que o habitava por conta do trabalho. Essa visão 

reforçada e bem delineada também surge em “O duelo”. 

 
 
– Ainda que mal pergunte, o senhor será o mesmo seu Turíbio Todo, seleiro 
lá na Vista Alegre, que está chegando das estranjas?... 
– Sou sim. Vim do São Paulo... Como é que você está sabendo? Cheguei 
hoje... (Op. Cit., p. 147) 
 
 

Mas Guimarães também não deixou de registrar a personagem que transita 

nos meios políticos da vida interiorana e atua nessa atividade bastante corrente 

como forma de mover os interesses da aristocracia rural. Essas informações estão 

claramente descritas no conto “Minha gente”. Nele é possível visualizar os 

esquemas de conchavos, as coligações que visam interesse não do povo, mas 

somente dos políticos ruralistas. As artimanhas para ganhar o eleitor, bem como a 

ênfase nos temas que possuem mais força para gerar o voto certo da população, 

também aparecem registrados nos nomes dos diversos partidos do local. O mais 

interessante, porém, é a ironia com que o narrador descreve o envolvimento do seu 

tio no assunto, como se para ele tudo aquilo se tratasse de mero entretenimento. 

 
 
Agora Tio Emílio é outro: rejuvenescido, transfigurado, de andar e olhar bem 
postos e bem sustentados, se bem que sempre caimão, fechadão. Logo 
depois do primeiro abraço, fiquei sabendo por quê: Tio Emílio está, em 
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cheio, de corpo, alma e o resto, embrenhado na política. Política sutilíssima, 
pois ele faz oposição à Presidência da Câmara no. seu Município (n.° 1), ao 
mesmo tempo que apoia, devotamente, o Presidente do Estado. Além 
disso, está aliado ao Presidente da Câmara do Município vizinho a leste (n.° 
2), cuja oposição trabalha coligada com a chefia oficial do município n.° 1. 
Portanto, se é que bem o entendi, temos aqui duas enredadas correntes 
cívicas, que também disputam a amizade do situacionismo do grande 
município ao norte (n.° 3). Dessa trapizonga, em estabilíssimo equilíbrio, 
resultarão vários deputados estaduais e outros federais, e, como as 
eleições estão próximas, tudo vai muito intenso e muito alegre, a maravilhas 
mil. Agora, o que mais depressa aprendi foram os nomes dos diversos 
partidos. Aqui, temos: João-de-Barro - que faz a casa - e Periquito. - que se 
apodera da casa, rio caso em apreço o Governo municipal. No município n.° 
2, hostilizam-se: Braúnas - porque o respectivo chefe' é um negociante de 
pele assaz pigmentada - e Sucupirus. - por mera antinomia vegetal. Noutro 
lugar, zumbem: Marimbondos versus Besouros. E, no município n.° 3, há 
Soca-Fogo, Treme-Terra e Rompe-Racha - intitulações terroríferas, com 
que cada um pretende intimidar os dois outros. Mas, aqui neste nosso 
feudo, grande é.o prestígio do meu grande Tio Emílio. Seu agrupamento 
domina a zona das fazendas de gado, e manda na metade da vila. Só o 
arraial é que ainda está indeciso, porque obedece ao médico, um doutor 
moço e solteiro, pessoa portanto sem nenhuma urgência, que tarda a se 
definir. Tio Emílio não cessa de receber gente. Expede portadores, e, até 
fora d'horas na noite, costumam chegar emissários. O número de 
camaradas e agregados aumentou: na fazenda, atualmente, não se recusa 
trabalho, nem dinheiro, nem nada, a ninguém. Há conciliábulos, longas 
conversas com sujeitos da vila, passeando na varanda. E daí eu esperar 
notáveis coisas para o depois. Santana costuma dizer: - Raspe-se um 
pouco qualquer mineiro: por baixo, encontrar-se-á o político... 
(Op. Cit., p. 164) 
 
 

Guimarães Rosa relata ainda os valores familiares, as relações 

desautorizadas que geralmente aparecem associadas à “mulher fatal”, no conto 

citado, traduzido na relação adúltera de deLurdes e  Bento. Por outro lado, também 

está presente a postura mais conservadora das relações amorosas, representada no 

flerte e na conotação transgressora da tradição, embutida na relação velada e quase 

incestuosa entre os primos, que guardam um envolvimento ao mesmo tempo 

inocente e de interesses escusos.  A postura ingênua de Maria Irmã, prima do 

narrador supostamente apaixonado, é só um disfarce, pois ela apenas manipula o 

primo para atingir seu intuito de atrair a atenção de seu verdadeiro pretendente. A 

referência, também, ao bicho caborteiro da obra de Simões Lopes, aparece na 

descrição dos olhos da moça, e em alguns comentários feitos por outras 

personagens, deixando claro que o narrador subestimou a astúcia feminina. 

 
 
A outra, Maria Irma, não deixa de ser bastante bonita. Em outros tempos, 
fomos namorados. Desta vez me recebeu com ar de desconfiança. Mas é 
alarmantemente simpática. Principalmente graciosa. A própria pessoa da 
graça. Graciosíssima. O perfil é assim meio romano: camafeu em 
comalina... Depois, cintura fina, abrangível; corpo triangular de princesinha 
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egípcia...Mas a sua maior beleza está nos olhos: olhos grandes, 
pretíssimos, de fenda ampla e um tanto oblíqua, electromagnéticos, 
rasgados quasemente até às têmporas, um infinitesimalzinho irregulares; 
lindos! Tão lindos, que só podem ser os tais olhos Asia-na-América de uma 
pernambucana - pelo menos de uma filha de pernambucanos, quando nada 
de meia ascendência chegada do Recife... (Op. Cit., p. 65) 
Por que será que Maria Irma mudou de maneira? ... Não sei e nem quero 
saber. Uma mulher bonita, mesmo sendo prima, é uma ameaça. Tertuliano 
Tropeiro aconselha: 
- Seu doutor, a gente não deve de ficar adiante de boi, nem atrás de burro, 
nem perto de mulher! Nunca que dá certo... (GUIMARÃES ROSA, p.170) 
 
 

Mas se esse conto aponta as transgressões, também repete o padrão 

patriarcal, cumprindo-se os protótipos do casamento como final feliz no desfecho da 

narrativa. E inteligentes ou não, todas as personagens femininas desse conto têm o 

mesmo objetivo: um bom partido. Assim, além de Maria Irmã garantir seu 

casamento, de quebra, desencalha também sua melhor amiga. 

 
 
Armanda jogou fora o botão de bogari, e entrecruzou os dedos. E disse: 
- É com você que eu vou casar. 
- Comigo! ? ... 
- Então, por que você não me beija? Porque aqui na roça não é uso? 
E foi assim que fiquei noivo de Armanda, com quem me casei, no mês de 
maio, ainda antes do matrimônio da minha prima Maria Irma com o moço 
Ramiro Gouveia, dos Gouveias da fazenda da Brejaúba, no Todo-Fím-É-
Bom. (Op. Cit., p. 191) 
 
 

Sobre a figura feminina encontramos ainda, assim como evidenciados nas 

outras obras, o imaginário de que a mulher deixada por sua própria conta, se não for 

vigiada, tenderá à traição. O interessante é que no conto “O duelo”, não só esse 

imaginário está presente como também a arquitetura do conto nos remete a cenas 

de As mil e uma noites, principalmente do episódio que dá início à narrativa de 

Sherazarde, evidenciando as fontes que já encontramos também em Coelho Neto, 

no conto “A tapera”. Porém, diferentemente do original e da versão de Coelho Neto, 

onde a honra é lavada com sangue imediatamente à evidência da traição, o marido 

traído de “O duelo”, percebendo-se em desvantagem, prefere aguardar o momento 

exato para dar o bote no oponente, assim como faz a personagem Alexandre para 

matar o amante de sua esposa, Bento, em “Minha gente”, ou no caso da 

personagem de “Sarapalha”, contaminado pela sezão, que ao suspeitar da traição 

do primo pede somente que este vá embora de suas terras, excluindo-o de sua 

convivência.  
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As passagens a seguir revelam com ironia e bom humor o atrapalhado 

marido de “O duelo”. 

 
 
Mas, por essa altura, Turíbio Todo teria direito de queixar-se tão-só da sua 
falta de saber-viver; porque avisara à mulher que não viria dormir em casa, 
tencionando chegar até ao pesqueiro das Quatorze-Cruzes e pernoitar em 
casa do primo Lucrécio, no Dêcàmão. Mudara de idéia, sem contra aviso à 
esposa; bem feito!.: veio encontrá-la em pleno (com perdão da palavra, mas 
é verídica a narrativa) em pleno adultério, no mais doce, dado e descuidoso, 
dos idílios fraudulentos. (GUIMARÃES ROSA, 1984, p.126) 
 
 
Nem por sonhos pensou em exterminar a esposa (Dona Silivana tinha 
grandes olhos bonitos, de cabra tonta) porque era um cavalheiro, incapaz 
da covardia de maltratar uma senhora, e porque basta, de sobra, o sangue 
de uma criatura, para lavar, enxaguar e enxugar a honra mais exigente. 
(Op. Cit., p. 127) 
 
 

Finalmente, sobre o título do conto, que nos remete desde o início a um 

confronto sangrento entre os dois oponentes, este se revela uma falsa pista, ou pelo 

menos não se refere ao duelo convencional, mas a algo mais psicológico, o embate 

de valores, de diferenças e de poder para a garantia da sobrevivência. Venceria 

aquele que fosse mais capaz de antecipar os passos do outro, como um jogo de 

estratégias, presente na alegoria do jogo de xadrez em “Minha gente”, em que não 

se pode subestimar a habilidade do outro. Algumas passagens, quando Cassiano, o 

amante que teve o irmão assassinado por engano, perde o rastro de Turíbio Todo, 

deixam clara essa conclusão. 

 
 
- Ele vai como veado acochado, mas volta como canguçu... No meio do 
caminho a gente topa, e quem puder mais é que vai ter razão... (Op. cit., p. 
128) 
 
 
- Tem tempo... – disse. E continuou a batida, confiado tão-só na inspiração 
do momento, porquanto o baralho fora rebaralhado e agora tinham ambos 
outros naipes a jogar. (Op. cit., p. 129) 
 
 

Assim, o vencedor do jogo será aquele que se mantiver atento e, na maioria 

das vezes, fazer uma boa jogada não é garantia de ganhar a partida. Talvez isso 

possa ser analisado como uma alusão à vida no sertão em que todos os dias são 

considerados uma batalha e uma corrida pela sobrevivência, onde a estagnação e 

comodismo não se fixam, numa comparação à lei de seleção das espécies, 



94 

 

enfatizando mais uma vez a relação do homem com a natureza, na analogia da lei 

do mais forte.  

Além dos tópicos citados, outros se destacam nos enredos para compor as 

personagens. Denúncias de miséria e doenças revelam figuras deixadas a sua 

própria sorte, é o caso de “Sarapalha”, conto denominado como um dos mais fracos 

pelo próprio autor. Todavia, todo o texto é construído sob a metáfora das piores 

doenças: a paixão, a traição e o remorso, males que matam mais rápido que a 

sezão. Nesse conto, a linguagem é que difere a imagem poética de uma simples 

descrição dos males que acometem o corpo, recurso tão banalmente utilizado na 

obra Sertão de Coelho Neto. 

 
 
- A moça que eu estou vendo agora é uma só, Primo... Olha!... É bonita, 
muito bonita. É a sezão. Mas não quero... Bem que o doutor, quando pegou 
a febre e estava variando, disse... você lembra?... disse  que a maleita era 
uma mulher de muita lindeza, que morava de-noite nesses brejos, e na hora 
da gente tremer era quem vinha... e ninguém não via que era ela quem 
estava mesmo beijando a gente... (Op. Cit., p. 117) 
 
 
 

Discutem-se também nos textos de Sagarana questões filosóficas, 

metafísicas e de cunho existencialista que aparecem em torno do conceito de 

coletivo e individual quando há a ausência de um elemento gerenciador dos direitos 

e deveres ou ainda a negligência por parte daqueles que deveriam atuar como 

mediadores das situações limites do povo, restando, muitas vezes, como acontece 

com as narrativas de Coelho Neto, somente o elemento sobrenatural para ordená-

los e explicá-los. 

É nesse sentido que o uso do fantástico se insere nas narrativas de 

Sagarana, através das superstições, crenças e religiões atribuídas ao homem rural 

do sertão nos mais diversos credos, como podemos identificar em “Corpo fechado” e 

“São Marcos”, exemplos riquíssimos do estilo eclético do autor. Nesses contos, o 

emprego do fantástico se dá inteiramente associado ao psicológico das 

personagens, como parte indissociável delas, o que obriga o narrador também a 

vivenciá-las e respeitá-las, mesmo que cético.  

 
 
Naquele tempo eu morava no Calango-Frito e não acreditava em feiticeiros. 
E o contra-senso mais avultava, porque, já então - e excluída quanta coisa-
e-sousa de nós todos lá, e outras cismas corriqueiras tais: sal derramado; 
padre viajando com a gente no trem; não falar em raio: quando muito, e se o 
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tempo está bom, "faísca"; nem dizer lepra; só o "mal"; passo de entrada 
com o pé esquerdo; ave do pescoço pelado; risada renga de suindara; 
cachorro, bode e galo, prestos; e, no principal, mulher feiosa, encontro 
sobre todos fatídico; - porque, já então, como ia dizendo, eu poderia 
confessar, num recenseio aproximado: doze tabus de nao-uso próprio; oito 
regrinhas ortodoxas preventivas; vinte péssimos presságios; dezesseis 
casos de batida obrigatória na madeira; dez outros exigindo a figa digital 
napolitana, mas da legítima, ocultando bem a cabeça do polegar; e cinco ou 
seis indicações de ritual mais complicado; total: setenta e dois - noves fora, 
nada. Além do falado, trazia comigo uma fórmula gráfica: treze consoantes 
alternadas com treze pontos, traslado feito em meia-noite de sexta-feira da 
Paixão, que garantia invulnerabilidade a picadas de ofídios: mesmo de uma 
cascavel em jejum, pisada na ladeira da antecauda, ou de uma 
jararacapapuda, a correr mato em caça urgente. Dou de sério que não 
mandara confeccionar com o papelucho o escapulário em baeta vermelha, 
porque isso seria humilhante; usava-o dobrado, na carteira. Sem ele, 
porém, não me aventuraria jamais sob os cipós ou entre as moitas. E só 
hoje é que realizo que eu era assim o pior-de-todos, mesmo do que o 
Saturnino Pingapinga, capiau que - a história é antiga - errou de porta, 
dormiu com uma mulher que não era a sua, e se curou de um mal-de-
engasgo, trazendo a receita médica no bolso, só porque não tinha dinheiro 
para a mandar aviar. Mas, feiticeiros, não. E me ria dessa gente toda do 
mau milagre: de Nhá Tolentina, que estava ficando rica de vender no arraial 
pastéis de carne mexida com ossos de mão de anjinho; dos vinténs 
enterrados juntamente com mechas de cabelo, em frente das casas; do 
sapo com uma hóstia consagrada na boca, e a boca costurada para ele não 
cuspir fora a partícula, e depois batizado em pia de igreja, e, mais, 
polvilhado de terra de cemitério, e, ainda, pancada nele sapo até meio-
morrer, para ser escondido finalmente no telhado de um sujeito; e do soão 
Mangolô velho-de-guerra, voluntário do mato nos tempos do Paraguai, 
remanescente do "ano da fumaça", liturgista ilegal e orixá-pai de todos 'os 
metapsíquicos por-perto, da serra e da grota, e mestre em artes de 
despacho, atraso, telequinese, vidro moído, vuduísmo, amarramento e 
desamarração. (GUIMARÃES ROSA, p. 195) 
 
 

De forma irônica o narrador mostra que as crenças de maneira geral não são 

exclusividades de mentalidades débeis, muito menos representam a falta de 

conhecimento da realidade científica. Seu discurso enfatiza que todos de uma 

maneira geral têm uma crença, o que difere uma crença da outra é somente o ponto 

de vista. Ele revela ainda, que para as pessoas do meio rural, o sobrenatural 

funciona como única força de resistência quando as naturais jurídicas não são 

possíveis, como acontece em “Corpo fechado”. O conto é uma conversa do 

narrador, médico da cidade, com Manuel Fulo, figura pitoresca do local, cujo 

casamento se realizaria no dia seguinte à conversa que versava sobre valentia. 

 
 
Agora, o valentão é o Targino... 
- Nem fala, seu doutor. Esse é ruim mesmo inteirado ... Não respeita nem a 
honra das famílias! É um flagelo... 
-Mas não parece... 
- O que? ! Aquilo é cobra que pisca olho... Quando ele embirra, briga até 
com quem não quer brigar com ele... Nenhum dos outros não fazia essa 
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maldade... O senhor acha que isso é regra de ser valentão? Eu sei que, por 
causa de uns assim, até o Governo devia era de mandar um quartel de 
soldados p'ra aqui p'ra a Lajinha... (Op. Cit., p. 223) 
 
 

No discurso da personagem, além de captarmos alguns pontos de vista 

semelhantes às reflexões feitas por Blau Nunes sobre coragem e hombridade, 

confirmamos o descaso das autoridades com os habitantes do lugarejo, sem leis ou 

representantes que garantam a sua segurança e bem estar. Por isso mesmo, ao ser 

informado de que quem passaria a primeira noite com sua noiva era o valentão 

Targino, Manuel Fulô entra em pânico, pois sabe que as possibilidades de escapar 

das maldades do valentão eram quase nulas. O narrador, num sentimento de 

solidariedade com sua personagem, busca auxiliar recorrendo a todas as 

representações de poder no local, porém sem sucesso.  

O desfecho do caso, como assegura o narrador, só poderia ser tão 

misterioso, quanto a coragem que se apoderou de forma repentina de Manuel Fulô.  

 
 
Mas, de fato, cartas dadas, a história começa mesmo é aqui. Porque: era 
uma vez um pedreiro Antonico das Pedras ou Antonico das Águas, que 
tinha alma de pajé; e tinha também uma sela mexicana, encostada por falta 
de animal, e cobiçava ainda a Beija-Fulô, a qual, mesmo sendo nhata, 
custara um conto e trezentos, na baixa, e era o grande amor do meu amigo 
Manuel Fulô. Pois o Antônio curandeiro-feiticeiro, apesar de meu 
concorrente, lá me entrou de repente em casa, exigindo o Manuel Fulô a um 
canto - para assunto secretíssimo. 
Aí, de chofre, se abriu a porta do quarto-da-sala, onde os dois davam suas 
vozes, e o Antonico das Pedras surgiu, muito cínico e sacerdotal, 
requisitando agulha-e-linha, um prato fundo, cachaça e uma lata com 
brasas. E Manuel Fulô reapareceu também, muito mais amarelo do que 
antes, dizendo ao povo Veiga, funebremente: 
- Podem entregar a minha Beija-Fulô p'ra o seu Toniquinho das Águas, que 
ela agora é dele... 
[...] E, nisso, abriram outra vez a porta do quarto-da-sala, e Manuel Fulô 
saiu primeiro. Surgiu como uma surpresa, transmudado, teso, sonambúlico. 
Abrimos caminho, e ele passou, para a rua. Ia do jeito com que os carneiros 
investem para a ponta da faca do matador. Vi-lhe um brilho estricto, nos 
olhos. E só depois que ele saiu foi que a Veiga mãe de todos os Veigas se 
desapalermou e pôde gritar: 
-Me valei-me agora, minha Nossa Senhora! 
E vi também o Antonico das Pedras, lampeiro e fagueiro, perguntando pela 
Beija-Fulô. Mas ninguém lhe deu atenção. 
Só perguntaram: 
- O-quê que o senhor foi fazer com o meu irmão, seu Toniquinho? 
- Fechei o corpo dele. Não careçam de ter medo, que para arma de fogo eu 
garanto! ... 
[...] 
Targino puxou o revólver. Eu me desdebrucei um pouco da janela. 
Cruzaram-se os insultos: 
- Arreda daí, piolho! Sujeito idiota! ... 
- Atira, cachorro, carantonho! Filho sem pai! Cedo será, que eu estou 
rezado fechado, e a tua hora já chegou! ... 
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E só aí foi que o Manuel mexeu na cintura. Tirou a faquinha, uma quicé 
quase canivete, e cresceu. Targino parara, desconhecendo o adversário. 
Hesitava? Hesitou. 
Eu tirei a cara da janela, e só ouvi as balas, que assoviaram, cinco vezes, 
rua a fora, de enfiada, com o zunido de arames esticados que se soltam. 
E, quando espiei outra vez, vi exato: Targino, fixo, como um manequim, e 
Manuel Fulô pulando nele e o esfaqueando, pela altura do peito - tudo com 
rara elegância e suma precisão. Targino girou na perna esquerda, ceifando 
o ar com a direita; capotou; e desviveu, num átimo. Seu rosto guardou um 
ar de temor salutar. 
- Conheceu, diabo, o que é raça de Peixoto? ! 
[...] 
E o melhor foi que meu afilhado conservou o título, porque, pouco depois, 
um destacamento policial veio para Lajinha, e desapareceram os cabras 
possantes, com vocação para o disputar. Mas Manuel Fulô ficou sendo um 
valentão manso e decorativo, como mantença da tradição e para a glória do 
arraial. (Op. Cit., p. 242-244) 
 
 

Os elementos sobrenaturais que auxiliam na solução do caso quase sem 

jeito, ficam sem explicação. Não se sabe se o narrador (doutor) acreditava de fato na 

ação do pajé – seu concorrente na cidade –, uma vez que já havia declarado a 

Manuel Fulô “feitiço em mim não pega, Manuel” (Op. Cit., p. 238), ou se no estado 

autosugestivo em que se encontrava seu amigo, para ignorar a desvantagem e 

inverter a situação. Porém, a expressão “era uma vez”, presente na última parte da 

história, ou a própria epígrafe, canção de roda que abre o conto, são algumas das 

pistas que encontramos no conto e que reforçam o ponto de vista do narrador. 

 
 
A barata diz que tem 
sete saias de filó... 
É mentira da barata: 
ela tem é uma só. (Op. Cit., p. 219) 
 
 

O mesmo elemento enigmático se dá em “Conversa de bois”, no recurso ao 

diálogo desenvolvido pelos bois que transportam no carro o menino Tiãozinho, o pai 

defunto e o padrasto, Agenor Soronho. Mais uma vez temos também os animais 

assumindo características humanas, pensando, analisando e decidindo para 

reestabelecer a ordem. 

 
 
É bonito poder pensar, mas só nas coisas bonitas..."É isso mesmo... Só o 
que é bonito... O que é manso e bonito ... Eu até queria contar uma coisa... 
Sabia de uma coisa... Sabia, mas não sei mais" ... As orelhas de Brilhante 
murcharam, e a cabeça sobe e desce. "Não encontro mais aquilo que eu 
sabia... Coisa velha... Também, vem tanta coisa para a gente pensar! ... 
Vêm, como os mosquitos maus, da beira do mato... Perto do homem, só 
tem confusão... (Op. Cit., p. 256) 
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As discussões que surgem deste conto são de caráter filosófico, no sentido 

que questionam a ação desmedida do homem em contraponto ao ato de reflexão 

dos bois. Assim, o que seria de domínio exclusivo da natureza humana e elemento 

que nos diferenciaria dos animais irracionais, recebe tratamento inverso neste conto.  

 
 
- Eu acho que nós, bois, - Dançador diz, com baba – assim como os 
cachorros, as pedras, as árvores, somos pessoas soltas, com beiradas, 
começo e fim. O homem, não: o homem pode se ajuntar com as coisas, se 
encostar nelas, crescer, mudar de forma e de jeito... O homem tem partes 
mágicas... São as mãos... Eu sei... (GUIMARÃES ROSA, p. 268) 
 
 

Contudo, apesar da superioridade com que o homem é apontado pelo boi 

Dançador, as atitudes do menino (bezerro-de-homem) ficam no nível do desejo e 

quem supostamente as conclui são eles, os bois, que pesarosos decidem fazer a 

justiça que o menino anseia.  

 
 
- Se o carro desse um abalo maior... 
- Se nós todos corrêssemos ao mesmo tempo... 
- O homem-do-pau-comprido rolaria para o chão. 
- Ele está na beirada... 
- Está cai-não-cai, na beiradinha... 
- E se o bezerro, lá na frente, de repente gritasse, nós teríamos de correr, 
sem pensar, de supetão... 
- E o homem cairia... 
- Daqui a pouco... Daqui a pouco 
- Cairia... Cairia... 
- Agora! Agora! 
- Mûung! Mûung! 
- Rolaria para o chão. (Op. Cit., p. 276) 
 
 

Além disso, nas palavras do boi pensante, outro sentimento faz parte do ser 

humano: pensar traz grandes sofrimentos, pois pode culminar no sentimento de 

culpa e remorso, dilemas que os animais não carregam em si. 

 
 
Meu Deus! Como é que foi isto?!... Minha Nossa Senhora!. .. "- Sentado na 
beira dum buraco. Com os pés dentro do buraco. - "Eu tive a culpa... Mas eu 
estava meio cochilando ... Sonhei ... Sonhei e gritei ... Nem sei o que foi que 
me assustou... "- Com os bois olhando. Olhando e esperando. Calmos. 
Bons. Mansos. Bois de paz. E sem atinar com o que fazer. - "Minha Virgem 
Santíssima que me perdoe!... Meus boizinhos bonitos que me perdoem! ... 
(Op. Cit., p. 277) 
 
 

 As reflexões do boi Brilhante acusam a atribulação do ser pensante e 

reforçam que naquele ambiente de sofrimentos e dificuldades até pensar com 
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clareza fica difícil, tornando-se mais fácil ser animal e agir instintivamente. Logo, a 

vingança do menino, que na sua visão de criança acredita que o padrasto seja o 

culpado da morte do seu pai, se dá não no nível da razão, mas do sobrenatural, 

como se os bois, vendo o seu sofrimento, resolvessem interceder por ele e se 

encarregam do ato animalesco, numa mescla do animal e do ser pensante, onde os 

limites entre um e outro já não existem.  

Desta forma, as situações de violência aparecem nesse conto associadas 

também à questão do sentimento de impotência e à falta de uma lei que ordene a 

sociedade narrada, sendo assim o sobrenatural responde por elas e as autoriza. É 

possível destacar ainda, no tocante ao uso do elemento sobrenatural, o esquema 

relatado por Todorov, uma vez que o desejo de vingança do menino concretizado 

pelos animais fica explicado pela imaginação fértil do garoto, que ao final de tudo 

seria o próprio responsável pela morte do padrasto, rompendo também com o 

paradigma do caráter ingênuo da criança já que é ela quem irracionalmente 

manipula a ação dos bois e causa o acidente com o carro de bois que culmina na 

morte do padrasto. 

 
 
- Namorado, vamos!!!... – Tiãozinho deu um grito e um salto para o lado, e a 
vara assobiou no ar... E os oito bois das quatro juntas se jogaram para 
diante, de uma vez... E o carro pulou forte, e craquejou, estrambelhado, 
com um guincho do cocão. (Op. Cit., p. 276) 
 
 

O conto “A hora e a vez de Augusto Matraga”, como o próprio autor definiu, 

fecha o ciclo que dá a unidade aos contos e os transforma em uma narrativa. O ciclo 

trata do desfecho da saga que havia iniciado com história de “bicho” e encerra com 

história de homem civilizado, em plena metamorfose, no auge da transmutação da 

selvageria à mansidão, no exemplo mais tradicional de humildade. 

 
 
- Fé eu tenho, fé eu peço, Padre... 
- Você nunca trabalhou, não é? Pois, agora, por diante, cada dia de Deus 
você deve trabalhar por três, e ajudar os outros, sempre que puder. Modere 
esse mau gênio: faça de conta que ele é um poldro bravo, e que você é 
mais mandante do que ele... Peça a Deus assim, com esta jaculatória: 
"Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao 
vosso...” (Op. Cit., p. 293) 
 
 



100 

 

De qualquer forma, tudo vem regado com uma grande dose de violência e 

com a intervenção de uma força sobrenatural que se apodera das personagens e as 

faz agirem de forma descomunal.  

 
 
E, ao sair, Nhô Augusto se ajoelhou, no meio da estrada, abriu os braços 
em cruz, e jurou: 
- Eu vou p'ra o céu, e vou mesmo, por bem ou por mal! ... E a minha vez há 
de chegar... P'ra o céu eu vou, nem que seja a porrete! ... 
(Op. Cit., p. 295) 
 
 

Por conseguinte, como já foi pontuado sobre o conto anterior, nota-se que 

para compor a mentalidade de suas personagens, Guimarães Rosa, assim como os 

demais autores analisados, apropria-se do fantástico/maravilhoso. Este é inserido na 

cena por meio do sonho, do delírio devido à doença, da fábula. À diferença deste 

recurso observado nos outros autores, Guimarães acrescenta a grande 

manifestação de fé do homem rural do sertão, emblema da heroicidade dos 

sobreviventes da seca. Essa característica da cultura do sertão revela o autêntico 

modelo interiorano que habita a obra do autor, movido por uma força que o 

impulsiona e o faz encarar as adversidades do seu cotidiano. De qualquer forma, 

essas questões não fazem parte da mentalidade do narrador e são apenas 

recontadas por ele como testemunha de uma situação que presenciou e que lhe 

causou estranheza ou de algum relato que reproduz a sua maneira. 

Muitas já foram as interpretações acerca de Sagarana que exploram o 

contraste entre real e imaginário, propiciadas pelas lendas e superstições do sertão 

presentes nas narrativas. Muitas leituras exploram as questões mágicas nas 

referências a números que envolvem a cabala, dentre outras crenças místicas que 

faziam parte da realidade do autor e que, sem dúvida, são marcantes em sua obra. 

Porém, o que gostaria de acentuar aqui é justamente o aspecto humano, natural, 

sujeito às intempéries da natureza e a todos os tipos de sentimentos – inveja, ciúme, 

tristeza, saudade, raiva e amor – destacadas pelo autor na obra e que atribuem vida 

a sua construção do universo rural sertanejo e à diversidade de tipos que insere 

nele. 

São estes elementos, portanto que conformam o caráter das personagens 

de Sagarana que parecem estar sempre no limiar do racional e irracional, humano e 

animalesco, bem e mal, natural e sobrenatural. Destarte, estas dicotomias não são 

alocadas casualmente para configurar as personagens, uma vez que na sua saga 
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estas características vão sofrendo metamorfoses que culminam na mescla de todas 

elas como representação da transmutação do ser bicho/homem. 

 

2.4 BLAU NUNES E O DIÁLOGO DOS COMUNS. 

 
 
Dois enunciados alheios confrontados, que não se conhecem e toquem 
levemente o mesmo tema (ideia), entram inevitavelmente em relações 
dialógicas entre si. Eles se tocam no território do tema comum, do 
pensamento comum. (BAKHTIN, 2003, p. 320) 
 
 

Como é possível notar, há muitas semelhanças e diferenças na 

representação do homem rural e sua relação com seu meio nas obras descritas. 

Algumas semelhanças estão na ênfase nos desenlaces sangrentos das narrativas, o 

riso como elemento de transgressão e ruptura em oposição ao caráter sério da 

maioria dos contos, a utilização do elemento fantástico ou sobrenatural, mitos e 

superstições como parte constituinte da mentalidade do meio rural, o contraste entre 

rural e urbano, a representação da mulher no papel de mãe, filha, esposa, ou de 

estopim para os enredos que primam a violência –  incluindo neles a temática do 

ciúme e da traição, da defesa da honra, da opressão como manutenção de poder.  

Seria óbvio dizer que o diálogo entre as obras se dá através da temática 

abordada pelos autores, uma vez que todos contemplam a vida interiorana. Assim, 

além dessa constatação, observa-se, que apesar de cada autor representar um 

aspecto da vida cotidiana do meio rural do Brasil, as representações dialogam por 

configurarem um universo comum, independentemente da região representada. De 

maneira genérica, é possível remontar esse universo rural através dos elementos 

constituintes nas obras: o estancieiro ou fazendeiro, o peão (vaqueano, sertanejo, 

caipira), a linguagem típica, a vida rústica, as atividades cotidianas do campo, a 

representação da fé, a natureza e os códigos de honra e conduta. Esses elementos 

agregam o modo de ser e viver do homem rural. 

Guilhermino César (1971), em sua História da Literatura do Rio Grande do 

Sul, afirma que, com o narrador Blau Nunes, Simões Lopes Neto “pôs na boca do 

peão cousas esquecidas; ressuscitou termos, expressões e modismos do tempo em 

que as fronteiras do Sul oscilavam dia a dia”. (CESAR, p. 329). Munida deste 

depoimento, reforço a ideia de que, embora Simões fale do gaúcho, a personagem 
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protagonista de Os contos gauchescos assume a voz do homem interiorano,  livre 

de fronteiras, no sentido de manifestar as atribulações que partilham.   

Dessa forma, o principal diálogo entre essas obras consiste na 

representação de uma visão de mundo comum, centrada no discurso que é 

produzido nelas. Apesar dos autores reproduzirem diferentes figuras, todas essas 

personagens representam as mesmas vozes sociais, uma vez que elas 

compartilham os mesmos valores, convicções, crenças, medos e anseios. Não é à 

toa que Simões resgata o peão das fronteiras do Rio Grande do Sul e concede a ele 

a autoridade para falar sobre a terra a que pertence, pois quem melhor do que seu 

representante mais comum para mostrar as “cousas esquecidas”.  

Alguns críticos da obra de Simões Lopes Neto afirmam que o peão Blau 

Nunes é idealizado para que assim possa representar o herói gaúcho. Porém, não é 

o que se nota ao analisar a obra como um todo. O que se percebe é justamente o 

oposto, pois Blau Nunes é valorado apesar de não ser herói. Esta segunda opção 

fica mais palpável, pois na obra é possível conferir as diversas manifestações de 

Blau Nunes como pessoa ordinária. Seus relatos colocam tanto ele quanto aqueles a 

quem se refere em suas narrativas, mais na esteira dos homens comuns do que na 

função de herói, qualidade atribuída a ele apenas por seu apresentador e 

interlocutor.  

Seguindo a ótica de que Blau ganha destaque mesmo sem ter sido um herói, 

a meu ver, é possível designá-lo como igual às personagens das outras obras, no 

sentido de não apresentar nenhuma vantagem em relação a elas como imagem do 

homem rural. Blau é pobre, campeiro, que só tem de seu o cavalo e o facão. Assim, 

ele se torna, não melhor, mas de igual valor, inclusive no tocante aos que 

supostamente assumiriam o papel de heróis das histórias de guerra narradas por 

ele.  

O que vai diferenciar, de fato, a personagem Blau Nunes das personagens 

das outras obras é a tarefa a mais que lhe cabe como representante do espaço 

rural: narrar suas experiências de vida, com sua linguagem própria e de sua 

perspectiva.  

Para Bakhtin, “toda observação viva, competente e imparcial feita de 

qualquer posição e de qualquer ponto de vista sempre conserva o seu valor e o seu 

significado” (Op. Cit., p. 330). Esta reflexão reforça a conclusão de que o que os 

quatro autores relatam são as diferentes perspectivas de olhar para o mesmo objeto. 
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Assim, cada autor atribui ao ambiente rural uma imagem que se reflete no discurso 

de seu narrador em relação às personagens. Esses discursos confrontados revelam 

diferentes nuances sobre o meio rural e são essas nuances que singularizam os 

discursos e ao mesmo tempo os tornam dialógicos. 

Na obra de Simões Lopes Neto, a tarefa, que é delegada ao peão, nos 

outros autores é função de narradores observadores das cenas, com as quais nada 

têm a ver.  Dessa forma, não confiam à palavra a quem seria de direito, mas optam 

por falar por elas e caem na “cadeia casual da explicação” (Op. Cit., p. 318). Essas 

escolhas não são sem consequência para a narrativa, uma vez que elas implicam 

diretamente na forma de representação do universo narrado, pois a “voz do outro é 

eliminada, passiva e não tem profundidade nem eficácia (criadora, generalizadora) 

na relação mútua entre as vozes” (Op. Cit., p.316).  

Esta constatação pode ser feita na obra de Coelho Neto e Monteiro Lobato, 

pois como foi mostrado, apesar de falarem do homem rural, apresentam uma visão 

mais pessimista dele, expressando, na maioria das vezes, uma imagem fixa e 

unilateral. Essa visão é reforçada pela falta de ação das personagens, falta de 

mobilidade e decisão sobre suas próprias vidas, o que as deixa condicionadas à 

realidade ficcional composta pelos autores. 

Outro aspecto que pode ser evidenciado no contraste das escolhas 

composicionais, trata dos termos determinantes utilizados para caracterizar as 

personagens. No caso de Blau Nunes, nota-se que lhe são atribuídas características 

que o colocam em um status positivo junto à sociedade que representa.  Assim, Blau 

não é somente Blau, é Blau Nunes, o tapejara, o guasca desempenado, o exímio 

militar, o vaqueano, mas é também o campeiro pobre que corre mundo para 

sobreviver.  

Já em Coelho Neto e Monteiro Lobato, as referências ao homem interiorano 

têm sempre uma carga negativa, que são atribuídas a eles como elemento 

condicionante ou resultante de aspectos que fogem ao controle das personagens. 

Assim elas não refletem sobre suas condições e seu modo de vida, mas apenas 

desempenham seu papel. As personagens de Urupês, por exemplo, carregam 

consigo um estigma, cujo principal objetivo é deixá-las sem saída nos conflitos onde 

estão inseridas. Elas são impotentes frente às situações que se insurgem e o seu 

narrador, de forma sádica, parece vibrar com cada tropeço, cada confirmação da 

incompetência que elas atestam. Assim, as personagens de Monteiro Lobato 



104 

 

começam projetos que nunca conseguem concluir ou que no fim tornam-se um 

verdadeiro pesadelo para elas e suas famílias.  

Além disso, os textos de Urupês, assim como de Sertão , destacam figuras 

do meio rural em contraste com um outro tipo identificado no narrador, uma vez que 

ele nos fornece retratos do homem rural do sertão, fundamentado em caricaturas, 

emaranhadas em superstições, com as quais ele verdadeiramente não se identifica. 

Nota-se, ainda, que o narrador criado por Coelho Neto e Monteiro Lobato lança suas 

personagens em um lugar comum, onde todas têm a mesma face, mas não de 

maneira singular como se apresentam as personagens de Simões e Guimarães, 

pois não geram uma identidade na narrativa, podendo uma viver a situação da outra, 

pois não possuem uma individualidade que as diferenciem.  

Particularmente sobre Sertões, o homem rural que o narrador coloca diante 

de nós é um ser sem subjetividade, que circula em um espaço e tempo abstratos, 

identificáveis somente pelo passear do narrador pelas supostas paisagens do 

Sertão.  Assim, as figuras que compõem este universo tornam-se ínfimas frente ao 

principal protagonista que é a paisagem que serve de pano de fundo para as 

“aventuras” onde são atiradas as personagens.  

Desta forma, o mundo ficcional criado por Coelho Neto e Monteiro Lobato, 

nas suas devidas proporções comparativas, apresenta um homem rural unido ao 

folclórico proporcionado pela visão estereotipada do mundo interiorano, o “típico” 

roceiro, matuto e doente, envolto em uma aura mística formada por suas 

superstições e crenças, um mundo à parte, com seus cenários e tipos, do qual não 

se espera nenhuma reflexão. As condições geralmente estáticas das personagens 

impedem que consigamos evidenciar um movimento para adiante, impulsionado por 

ações individualizadas. O universo rural narrado torna-se, portanto, lugar nenhum, e 

ao mesmo tempo qualquer lugar onde haja um cenário exótico e uma figura com 

imagem semelhante.  

Por conseguinte, as longas descrições, no caso de Sertão, concentram-se 

em tipos caricaturados: o contador de história, a velha bruxa, o filho ingrato, o exímio 

vaqueiro, a mãe dedicada, o casal ignorante, o valentão; todos eles alimentados por 

uma enigmática hierarquia que delimita suas ações no mundo representado. Porém, 

é inegável a beleza plástica das composições de Coelho Neto, cujo principal efeito, 

todavia, é confundir o leitor que se enreda na imagem poética pretendida e na 

linguagem sedutora amarrada ao discurso do narrador. A força das metáforas 
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também impressiona e a crueza das ações violentas, muitas vezes gratuitas, 

chocam, tão reais são suas expressões. A obra Sertão, portanto, trata da 

composição de um grande enredo, onde as personagens transitam sem muitas 

opções, condicionadas ainda pela “moira”. Tudo parece muito predeterminado, 

arranjado, não que não haja ação em cena, mas elas se tornam pano de fundo para 

o drama já estabelecido, como se lêssemos uma notícia de jornal com a descrição 

de um crime cujo final já conhecemos. Para não ser injusta, a única narrativa que 

foge a esse modelo de enredo previsível é “Cega” que surpreende com as ações 

bem tramadas, apesar do prolongamento das situações. Além de permitir alguma 

iniciativa da personagem, o narrador preocupa-se em fornecer um perfil biográfico 

do protagonista, sua origem, sua psicologia, seus anseios e desejos. Temos também 

nessa narrativa os questionamentos a respeito das relações familiares e sociais, o 

papel da figura da mãe, bem como as transgressões a determinadas regras sociais 

e suas consequências. O restante dos textos pode ser resumido ao 

reaproveitamento de lendas e mitos inseridos em uma escrita muito bem elaborada 

com descrições precisas da paisagem ancoradas às cenas dramáticas. 

Apesar de muitas semelhanças com a obra de Coelho Neto, Monteiro 

Lobato, da mesma forma que Simões e Guimarães Rosa, nos conduz a refletir sobre 

as ambiguidades do texto literário e da própria natureza da ficção. As fronteiras entre 

verdade e ficção são discutidas a todo momento, trazendo à pauta questões sobre 

as situações então convertidas em enredo.  Ademais, temos em várias passagens 

de sua obra vestígios da discussão sobre o papel do fazer literário e também um 

convite à reflexão sobre o que é literatura.  

Talvez seja essa a carência da obra de Coelho Neto em relação à de 

Monteiro Lobato, estratégias que fizessem o leitor pensar, duvidar, e concluir sobre 

os dois planos colocados em evidência, no sentido de investigar quando ambos se 

refletem, se integram ou se repelem. 

A personagem Blau Nunes de Simões Lopes Neto, neste sentido, como 

protagonista de sua história, está, sem sombra de dúvidas, muitos passos adiante 

das personagens identificadas nas obras dos outros autores. Justificando o dito, 

basta nos reportarmos à liberdade com que Blau transita entre uma e outra 

narrativa. Ele é o ponto de quem não desviamos o olhar, enquanto os outros 

protagonistas ficam à mercê do ponto de vista do narrador. No diálogo com as 

personagens das outras obras, podemos afirmar que Blau Nunes além de 
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representar o homem rural comum, com seus dramas e conflitos, não assume 

dicotomias, ou seja, um papel de herói ou de vitimado, de coitado, como facilmente é 

evidenciado na descrição das personagens de Coelho Neto e Monteiro Lobato. Isso 

não acontece porque embora Blau represente um grupo, ele mantém-se singular na 

sua história de vida criada para ele e por isso preserva uma individualidade. Além 

disso, Blau é crítico, apresenta um ponto de vista e uma opinião formada sobre as 

situações que lhe rodeiam, permite-se falar o que pensa sobre si e sobre os outros. 

Assim no seu mundo, Blau Nunes é peça fundamental e não apenas uma figura 

caricaturada que pode ser substituída por qualquer outra. 

Destaco ainda, que nas descrições feitas por Blau Nunes podemos 

evidenciar facilmente a relação com o enredo e as personagens. Nenhuma delas se 

dá de forma isolada, ou seja, a descrição pela descrição. Se algo é apontado e 

evidenciado por Blau, é primordial que seu interlocutor observe atentamente para 

que consiga fazer uma síntese do caso contado. 

Guimarães também apresenta estratégias semelhantes às utilizadas por 

Simões Lopes Neto, isto é, agrega em suas personagens características que vão 

além do folclórico e pitoresco.  Ademais, Guimarães acrescenta à sua obra 

discussões filosóficas que integram as reflexões do narrador no sentido de entender 

o universo onde estão inseridas as personagens, deslocando os elementos narrados 

de seu sentido local para o universal, como faz Simões Lopes, por exemplo, com “O 

Negrinho do Pastoreio” e a “Salamanca do Jarau”. Universal porque abrange a 

reflexão humana na sua complexidade e situa o indivíduo no âmago de sua crise 

existencial e identitária, no auge de sua resistência ambígua à cordialidade, no 

debate contra a selvageria, a submissão e a passividade.  

As questões culturais que evidenciamos nas obras de Simões e Guimarães 

auxiliam na construção de um universo que traduz o intelecto do homem interiorano 

no conjunto de suas crenças, valores e tradições. Essas constatações nos mostram 

o elevado nível de conhecimento e o trabalho minucioso de que ambos tiveram de 

lançar mão para a composição do universo rural e seus habitantes. 

Em especial sobre a obra de Guimarães Rosa, nota-se o processo de cisão 

com os sistemas literários tradicionais no tocante à linguagem. Seus textos são 

densos, e às vezes herméticos devido à utilização de uma linguagem que não é 

corriqueira, nem no meio acadêmico, tampouco nos meios sociais elitizados. A 

expressão poética do autor ganha fôlego através de suas ousadias sintáticas e 
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morfológicas e da sua fusão do estilo popular e erudito. É notável também, a forma 

como o autor compõe as interações das personagens, muitas vezes sem aquelas 

transições comuns, e talvez aqui o porquê do leitor, muitas vezes, perder-se na 

expectativa das passagens de turno, da condução do narrador, que para nosso 

desespero pouco interfere para nos situar, mas sutilmente nos mostra as cenas 

também observadas por ele. Além disso, diferentemente das obras Sertão e Urupês 

há em Sagarana um número expressivo de personagens que interagem na narrativa 

na sua linguagem, com suas expressões e muitas vezes numa espécie de código 

que precisamos decifrar para acompanhar a narrativa. Dessa forma, faz-se 

necessário nos textos de Sagarana um outro ritmo de leitura que, uma vez 

estabelecido, torna o texto fluido e as interpretações possíveis. 

Contudo, embora as personagens identificadas nas quatro obras analisadas 

tenham em comum o fato de derivarem do meio rural e de comporem um tema 

comum elaborado por seus autores, a semelhança entre elas encerra-se aqui, pois 

os discursos que derivam delas são contrastantes. Enquanto Blau Nunes desnuda-

se como homem comum, ser de carne e osso perante o imaginário de um povo, as 

outras figuras tornam-se mais obscuras e suas histórias menos palpáveis. Ao 

mesmo tempo em que são os mesmos, esses representantes do homem rural não 

compartilham da mesma liberdade de expressão e, por esse motivo, o diálogo 

desses comuns fica comprometido e reduzido ao nível da identificação de seu 

ambiente.  

Bakhtin ressalta “que não se pode interpretar as relações dialógicas em 

termos simplificados e unilaterais, reduzindo-as a uma contradição, luta, discussão, 

desacordo” (BAKTIN, 2003, p. 331), destarte, as características aqui identificadas e 

confrontadas, no que tange à personagem, servem para uma melhor mirada na voz 

que narra e mostrar como ela projeta essas características de maneira que o 

enunciatário as tome como definitivas ou ambíguas, equivalentes ou contrastantes, 

coerentes ou contraditórias, provocando uma avaliação sobre o narrado como 

diagnóstico ou crise.  
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CAPÍTULO III 

 

QUEM FALA NO UNIVERSO DA FICÇÃO 

 

3.1 BLAU NUNES: O NARRADOR E O MITO 

 

“À diferença da palavra autoritária exterior, a palavra persuasiva interior no 

processo de sua assimilação positiva se entrelaça estreitamente com “a 

nossa palavra”.” (BAKHTIN, 2003, p. 145).  

 

A composição do narrador é uma das tarefas mais complexas na arquitetura 

de uma narrativa, pois é ele, aliado aos outros elementos composicionais, como 

personagem, tempo e espaço, que vai de fato dar vida ao mundo ficcional elaborado 

pelo autor. É ele efetivamente o eleito para dar unidade e voz à narrativa, pois ele é 

“essencialmente o homem que fala” e traz, juntamente com o seu, os outros 

discursos para dentro da narrativa. Podemos dizer, ainda, sobre quem fala no 

universo ficcional que, segundo Bakhtin, o narrador, com sua palavra, é a figura 

central através da qual os outros discursos são, não somente transmitidos ou 

reproduzidos no texto literário, mas representados, escapando “de se tornar um jogo 

verbal abstrato”. Desse modo, a elaboração de sua fala torna-se complexa porque 

não se trata apenas de uma representação verbal, mas fundamentalmente artística e 

literária, e para tanto exige uma abordagem diferente em relação ao que é dito como 

palavra verbalizada, no sentido do discurso que veicula. 

 
 
Porém, a pessoa que fala e seu discurso constituem um objeto específico 
enquanto objeto do discurso: não se pode falar do discurso como se fala 
dos outros objetos da palavra – os objetos inanimados, os fenômenos, os 
acontecimentos, etc. O discurso exige procedimentos formais especiais do 
enunciado e da representação verbal. (BAKHTIN, p. 135) 
 
 

Os procedimentos formais aos quais se refere Bakhtin devem, portanto 

considerar que o sujeito que dá voz à narrativa é constituído de um caráter social, 

situado historicamente e veiculador de uma linguagem também social. Assim, 

quando fala não fala somente de si, e ao dar voz às personagens temos o que se 

configura uma difusão social, pois mesmo o que parece particular e individual “aspira 

uma significação social” na narrativa. Essas vozes juntas compreenderão uma visão 
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de mundo que é desvendada a partir não dos elementos formais encerrados em si, 

tais como a escolha de um discurso direto ou de uma descrição das ações e 

sentimentos das personagens, mas do que deles ressoa, de sua significação 

evidenciada no discurso que deles emana e que estará sempre presente no texto, 

mesmo que virtualmente, e que irá revelar uma construção ao lado de outras vozes 

que possam ou reafirmá-la ou confrontá-la em múltiplas perspectivas. Isso faz do 

texto literário um conjunto de discursos nem sempre convergentes e nem sempre 

personificados pelos protagonistas, mas às vezes expressos pelos julgamentos 

acerca das suas condutas reforçadas pelas imagens de sua linguagem e do que se 

cria em torno delas. “Mas para que esta linguagem se torne precisamente uma 

imagem de arte literária, deve-se tornar discurso das bocas que falam, unir-se à 

imagem do sujeito que fala.” (Op. Cit., p. 137) 

Assim sendo, podemos evidenciar vários tipos de narradores compostos por 

seus criadores, os autores, e entender sua função como elemento composicional 

dentro da narrativa.  

 
 
Sendo o narrador uma peça da engrenagem do mundo narrado – mesmo 
quando não é um personagem da narrativa – ele será necessariamente 
também uma construção do autor da obra literária. Nesse sentido, o autor 
será sempre a natureza criadora e o narrador sua criatura. É o primeiro, o 
gerador dos discursos, a consciência das consciências, por isso pode ou 
não interferir nas experiências das personagens, enquanto o segundo é o 
mediador dos discursos criados, uma ponte a aproximar os enunciados das 
narrativas aos leitores. (LIMA, 2009, p. 19) 
 
 

Aos narradores são, por conseguinte, conferidos poderes dentro da 

narrativa, e esses poderes podem ser limitados ou ilimitados, pois dependendo de 

sua perspectiva os leitores poderão ter acesso livre às personagens e encontrar um 

universo sem grandes mistérios. Às vezes essas criaturas incorporam uma terceira 

pessoa “olímpica”, munida de uma visão privilegiada, capaz de adentrar os 

pensamentos mais íntimos de suas personagens, antecipar suas ações e revelar 

secretas informações ao leitor. Podem ser também detentoras das informações, mas 

ou as mascaram ou não as expõem de maneira objetiva e, conscientemente ou não, 

manipulam os dados veiculados. Outras, porém, nos enredam em seus 

depoimentos, suas confissões, relatos ou declarações, pois se valem de sua própria 

memória ou de fragmentos dela e, portanto, delegam ao leitor as conclusões. 

Aquelas garantem um distanciamento seguro do objeto narrado, o que 
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aparentemente as preserva da parcialidade e do envolvimento sentimental. Estas, 

geralmente participantes da trama e habitantes do universo narrado, oferecem sua 

versão dos fatos, do vivenciado ou testemunhado onde tudo se vê e se sabe sob 

sua suspeita ou convincente perspectiva. De qualquer forma, o ponto de visão 

escolhido para a criatura narradora, pela pessoa criadora da obra, implicará na 

interpretação que se atingirá do narrado, uma vez que será por intermédio desse 

olhar que teremos acesso ao universo ficcional e, a um ponto de vista particular, 

portanto revelador dos discursos das personagens.  

Podemos dizer numa analogia, portanto, que na diversidade dos discursos 

do mundo ficcional, o narrador é o maestro que rege a orquestra e com sua batuta 

determina o ritmo a ser executado, principalmente quando a massa orquestral toma 

grandes proporções. Os nossos ouvidos, é claro, reterão e se deleitarão com o que 

acham, vem dos instrumentos, mas na verdade, o que estamos ouvindo, é o que o 

maestro deseja que ouçamos. Assim, a música pode até ser a mesma, bem como os 

instrumentos e os músicos, mas a mão de quem conduz a batuta irá fazer a 

diferença para interpretação.  

Em Contos Gauchescos quem inicialmente faz a condução é um narrador 

culto, que na sequência de um bloco de informações passa a voz da narrativa para 

um velho vaqueano conhecido e conhecedor do local. Todavia, o narrador culto, 

criação de Simões Lopes Neto, inclui-se como membro da sociedade que narra. Ele 

mesmo atesta isso quando apresenta um resumo de suas viagens por toda a 

extensão do Estado. Declara que participou de várias incursões e por isso pode 

afirmar que conhece bem as tradições do Rio Grande e seu povo. Além disso, 

ressalta seu orgulho de ter tido como guia durante suas viagens o tapejara Blau 

Nunes, para quem em seguida passa a tarefa de narrar as memórias que, segundo 

ele, eram de “rara nitidez brilhando através de imaginosa e encantadora loquacidade 

servida e floreada pelo vivo e pitoresco dialeto gauchesco.” (SIMÕES LOPES, 1988, 

p. 33)  

O leitor é colocado, portanto, diante de pelo menos duas instâncias 

narrativas; uma que se vale da outra para confirmar e atestar as proezas do povo 

gaúcho, tema das histórias narradas. Assim, temos arquitetado o seguinte 

procedimento formal: um narrador, criado pelo autor e que, embora também seja 

denominado gaúcho, não compartilha dos conhecimentos do outro, narrador de 

segundo grau, resultado já da própria enunciação e, portanto, em função privilegiada 



111 

 

para assumir a voz da narrativa. Logo, o tapejara Blau Nunes ganha autoridade para 

narrar não somente os contos, mas também na sequencia, as lendas locais, ou por 

meio de seu próprio testemunho, pois nasceu, viveu e trabalhou nas cercanias, ou 

ainda porque ouviu contar as histórias e aventuras vividas por amigos e parentes. 

Portanto, Blau se vale não somente de sua memória individual, como também de 

uma memória coletiva, representada pelas diversas vozes que aparecem nas 

aventuras que narra, legitimando-as.  

As aventuras geralmente são sobre gaúchos valentes que tiveram que 

enfrentar e vencer uma série de contratempos e desafios, mas também são de 

homens rústicos, ou militares ou trabalhadores que viveram nos Pampas, como 

evidenciamos na segunda parte desse trabalho. Vimos também, que Blau, no ato da 

enunciação, conta com a idade de oitenta e oito anos, mas tem uma memória 

privilegiada e narra os detalhes dos episódios de seu passado para o seu 

interessado interlocutor que, além de tê-lo escutado atentamente, registrou suas 

histórias no seu material de anotação.  

Embora graficamente não encontremos a marca da fala de seu companheiro 

na narrativa de Blau Nunes, não perdemos de vista a presença do amigo viajante 

pelas constantes referências que Blau faz a ele através de interpelações, ou ainda, 

através da pontuação, dados que impulsionam a percepção da atuação do 

interlocutor de Blau, como podemos observar nas seguintes passagens: 

 
 
Que foi?... 
Ah! Quebrou-se a ponta do lápis? 
Amanhã vancê escreve o resto: olhe que dá para encher um par de 
tarcas!... (SIMÕES LOPES, 1988, ATIGOS DE FÉ DO GAÚCHO, p. 124) 
 
 
- Olhe, ali, na restinga, à sombra daquela mesma reboleira de mato, que 
está nos vendo, na beira do passo, desencilhei; e estendido nos pelegos, a 
cabeça no lombilho, com o chapéu sobre os olhos, fiz uma sesteada 
morruda. [...] Ah!... esqueci de dizer-lhe que andava comigo um cachorrinho 
brasino, um cusco mui esperto e boa vigia. (TREZENTAS ONÇAS, p. 35)  
 
 
Escuite.  
Até hoje me intriga, isto: como uma morena, tão linda, entregou-se a um 
negro, tão feio? (O NEGRO BONIFÁCIO, p. 45) 
 
 
Está vendo aquele umbu, lá embaixo, à direita do coxilhão? (NO 
MANANTIAL, p. 47) 
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Ala fresca!... que demorou a tal fritada! Vancê reparou? 
Vancê sabe que eu tive e me servi muito tempo dum buçalete e cabresto 
feitos de cabelo de mulher?... Verdade que fui inocente no caso. (OS 
CABELOS DA CHINA, p. 77) 
 
 
Vancê pare um bocadinho; componha seus arreios que a cincha está muito 
pra virilha. E vá pitando um cigarro enquanto eu dou dois dedos de prosa 
àquele andante... que me parece que estou conhecendo... e conheço 
mesmo!... É o índio Reduzo, que foi pastoreiro dos Costas, na estância do 
Ibicuí [...] Vancê me desculpe a demora: mas quando se encontra um 
conhecido do outro tempo – e então do tope desse! A gente até sente uma 
frescura na alma!... Coitado, está meio acanhado... mas, bonzão, ainda! 
(MELEANCIA-COCO VERDE, p. 87). 
 
 

 Após apresentar Blau Nunes, o primeiro narrador, que introduz Os Contos 

Gauchescos, delega a Blau o papel de narrador de segunda instância dentro da 

narrativa e toda a responsabilidade pelo que será narrado: 

 
 
Patrício, apresento-te Blau, o vaqueano. 
[...] 
Querido digno velho! 
Saudoso Blau! 
Patrício, escuta-o. (Op. Cit., p.34) 
 
 

Por meio dessa apresentação, percebemos que o primeiro narrador, 

companheiro de viagem de Blau, encontra-se em uma época posterior à viagem, 

divulgando os episódios que ouviu de Blau e que havia registrado em seu material 

de anotações, saindo do nível oral para o escrito e apresentando-as ao enunciatário 

(leitor), a quem se refere como patrício. Blau Nunes não está mais presente, mas é 

revivido por meio dessas anotações, assim como os episódios que narrou são 

recontados.  

Essa técnica narrativa, minuciosamente elaborada por Simões Lopes Neto, 

permite nos reportarmos a diferentes momentos espaciais e temporais na narrativa. 

Primeiro ao do período da viagem aos locais que os viajantes visitaram quando Blau 

serviu de guia para seu jovem amigo; segundo, às diferentes épocas e lugares aos 

quais se reporta Blau para narrar os episódios presenciados; e, terceiro, ao 

momento da divulgação desses episódios por meio da publicação das anotações 

coletadas pelo primeiro narrador, durante a viagem com seu guia e amigo Blau, 

mesclando, assim, os três momentos, configurando o que Bakhtin denomina 

cronotopo. 
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Quando o narrador da introdução dos contos passa a voz para o narrador 

Blau Nunes, ele inverte os papéis, e de enunciador passa a enunciatário dos casos 

relembrados por Blau, fazendo também o papel de ouvinte, como ele mesmo havia 

assinalado na introdução, “escuta-o”. Assim, os dois narradores não são 

confundidos, cada um assume seu momento na narrativa. 

Outro recurso que auxilia na identificação dos narradores é a linguagem 

regional. Embora ambos sejam gaúchos, o narrador que introduz Os Contos é culto 

e citadino, já Blau, tem a fala marcada pelo dialeto do gaúcho do campo, o que lhe 

confere naturalidade às palavras ao utilizar sua linguagem local. Observe-se a 

diferença, tanto do vocabulário, quanto da cadência da fala do narrador 

apresentador, em relação à fala de Blau Nunes, citada anteriormente: 

 
 
− Eu tenho cruzado o nosso Estado em caprichoso ziguezague. Já senti a 
ardentia das areias desoladas do litoral; já me recreei nas encantadoras 
ilhas da lagoa Mirim; fatiguei-me na extensão da coxilha de Santana; molhei 
as mãos no soberbo Uruguai; tive o estremecimento do medo nas ásperas 
penedias do Caverá; já colhi malmequeres nas planícies do Saicã, oscilei 
sobre as águas grandes do Ibicuí; palmilhei os quatro ângulos da derrocada 
fortaleza de Santa Tecla, pousei em São Gabriel, a forja rebrilhante que 
tantas espadas valorosas temperou, e, arrastado no turbilhão das máquinas 
possantes, corri pelas paragens magníficas de Tupaceretã, o nome doce, 
que no lábio ingênuo dos caboclos quer dizer os campos onde repousou a 
mãe de Deus... (SIMÕES LOPES, p.33) 
 
 

Aqui, além de termos uma sintaxe comum à variante culta, observamos que 

o autor não exagerou no uso da pontuação como faz na fala de Blau como marca do 

ritmo do dialeto gauchesco. Lígia Chiappini ao comentar o uso que Simões Lopes 

Neto faz da vírgula, ponto e vírgula, exclamações e principalmente das reticências 

esclarece que:  

 
 
A fala de Blau é a fala do excesso, a bela e primitiva fala que faz saltar à 
superfície do enunciado, por todos os recursos ao alcance do autor, tudo 
aquilo que a lógica da linguagem recalca – o grito, o riso, o próprio silêncio – 
e que a poesia tenta resgatar, suprindo, assim, a impossibilidade de ouvir os 
Blaus de antigamente [...] (CHIAPPINI, 1988, p. 16)  
 
 

Assim, é frequente na representação da fala de Blau Nunes, à diferença da 

fala de seu apresentador, o uso dessa pontuação que lhe confere a marca de 

narrador popular com seu ponto de vista simples de homem do campo sobre as 

coisas de seu Estado.  
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Notamos, ainda, por diversas vezes, que nas suas conversas com o 

companheiro de viagem, Blau se certifica de que está sendo compreendido e, muitas 

vezes, refaz suas frases ou mesmo explica com mais detalhes um termo ou uma 

expressão para garantir a compreensão do que está narrando e assim ajustar a 

comunicação.  

 
 
- Foi depois da batalha de Ituzaingo, no passo do Rosário, pra la´de São 
Gabriel, do outro lado do banhado de Inhatium. Vancê não sabe o que é 
inhatium? 
É mosquito: bem posto nome! 
Banhado de Inhatium... Virge’Nossa Senhora!... mosquito, aí, fumacea no 
ar! (O ANJO DA VITÓTIA, p. 95) 
 
 
— Vancê não sabe o que é um ligar? Não é só, não sr., o couro de 
terneirote pra fazer carona; é também uma tira de guasca, chata, assim 
duma meia braça, com um furo dum lado e uma meia ponta do outro. 
Conforme boleava um animal e ele caia, o campeiro chegava-se e passava-
lhe o ligar em cima do garrão e apertava, acochava, à moda velha; hom!... 
era mesmo como botar uma liga de mulher, com perdão da comparação! 
 Vancê compr’ende, não! (CORRER EGUADA, p. 68) 
 
 

Nessas diversas passagens, notamos a diferença de origem de ambos pela 

variação linguística captada no ajustamento do registro utilizado por Blau. Esses 

elementos juntos – a pontuação, o vocabulário e inclusive a ortografia – ressaltam os 

recursos e estratégias do autor para destacar não somente a distinção da época e 

espaço aos quais ambos pertencem, como também os grupos sociais aí 

representados.  

É por meio, portanto, desse narrador Blau, criação do narrador culto, que as 

histórias presentes nos Contos Gauchescos ganham legitimidade e passamos a ter 

uma visão privilegiada da cultura dos Pampas. Além de sua fala repleta da 

coloquialidade gaúcha, temos acesso aos hábitos, gostos, valores do povo 

representado e as leis que os regem, como já observamos anteriormente.  

Nesse sentido, é relevante destacar que Simões Lopes Neto, como vários 

críticos de sua obra ressaltam, conseguiu ultrapassar as barreiras da representação 

de um regionalismo sem comprometer sua verossimilhança, pois a cultura e 

linguagem às quais temos acesso não derivam de um olhar exterior, mas sim de um 

representante original delas. O pitoresco e a hipérbole, que geralmente marcam as 

obras que buscaram representar a vida rural, não comprometem a obra simoniana, 

uma vez que as identificações presentes na voz narrativa estão na medida certa.  
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A crítica enfatiza, inclusive, que o autor conseguiu resolver o problema da 

mimese, para que ela não parecesse apenas mais uma caricatura do homem do 

campo e um arremedo de sua linguagem local. Isso é possível porque João Simões 

Lopes Neto utiliza a técnica do diálogo evocativo, ou seja, o encontro de duas 

gerações permite ao Blau velho reconstituir o Blau moço através do ato de recontar 

suas memórias e oferecer sua versão de determinados fatos, como foi possível 

conferir no capítulo que versa sobre o universo simoniano. Dessa forma, Simões 

Lopes conseguiu resguardar seu narrador tanto da onisciência e impessoalidade 

quanto do contraste ruidoso com a linguagem de seu mediador, ao lançar mão de 

um narrador em primeira pessoa com um elevado grau de participação e 

envolvimento na situação narrada revelando sua completa inserção na cultura do 

universo narrado.  

Na outra esfera da narração, ocupada pelo deslumbrado narrador visitante, 

temos reforçada a importância da narrativa de Blau Nunes, como forma de reviver 

do mito do gaúcho, uma vez que esse narrador resgata através de suas anotações 

e, mais adiante, da divulgação delas, as tradições de um Rio Grande, agora distante 

de sua realidade, como ele mesmo afirma na introdução dos Contos Gauchescos. 

 
 
− Vi a colméia e o curral; vi o pomar e o rebanho, vi a seara e as 
manufaturas; vi a serra, os rios, a campina e as cidades; e dos rostos e das 
auroras, de pássaros e de crianças, dos sulcos do arado, das águas e de 
tudo, estes olhos, pobres olhos condenados à morte, ao desaparecimento, 
guardarão na retina até o último milésimo da luz, a impressão da visão 
sublimada e consoladora: e o coração, quando faltar ao ritmo, arfará num 
último esto para que a raça que se está formando, aquilate, ame e glorifique 
os lugares e os homens dos nossos tempos heróicos, pela integração da 
Pátria comum, agora abençoada na paz. — (SIMÕES LOPES, p. 33) 
 
 

Blau Nunes, como narrador, reforça esse discurso do narrador culto em 

diversas passagens, tal como no conto “Correr eguada”, e assim justifica a 

necessidade de narrar sua história afirmando: 

 
 
Si vancê fosse daquele tempo, eu calava-me, porque não lhe contaria 
novidade, mas vancê é um guri, perto de mim, que podia ser seu avô... Pois 
escuite. (Op. Cit., p.67) 
 
 

Desse modo, percebemos no discurso de Blau a preocupação em transmitir 

a cultura local para as outras gerações, como meio de garantir que ela não morra, 

atitude endossada pelo narrador/interlocutor ao reverenciar as palavras de Blau 



116 

 

Nunes e lhe confiar integralmente a voz narrativa. Avalio, portanto, que o autor de 

Contos gauchescos toma seu narrador Blau Nunes como principal representante da 

cultura narrada e deposita nele todo o peso do mito do gaúcho, unindo na voz que 

narra, a imagem do vaqueano e sua linguagem, para que da unificação de ambas o 

narrador adquira autoridade para falar de seu universo social. 

Sobre o mito do gaúcho, Chaves ressalta que o conceito é derivado de pelo 

menos três momentos históricos, - já observados nas referências aos relatos de 

guerra presentes nos contos – mas que na verdade há uma confluência de toda a 

história do Rio Grande do Sul para reafirmação desse mito, que nem sempre teve 

como positivas suas características, pois se encontravam ligadas ao banditismo e 

violência e às atividades associadas com as charqueadas, além da postura de moral 

questionável e nada idealista do gaúcho, longe de uma linhagem nobre, como 

também destaca Augusto Meyer no seu estudo Gaúcho: história de uma palavra. 

(PROSA DOS PAGOS, 1979). 

Nessa conjuntura, o mito do gaúcho alimentado pela literatura desde Alcides 

Maya, Apolinário Porto Alegre, Caldre e Fião, José de Alencar, entre outros, enfatiza 

um tipo idealizado, austero, guerreiro, bravo, viril, honesto e herói, sendo reforçado 

pelo fato histórico por sua divulgação das relações de conflito e dominação nas 

quais o gaúcho assume postura de resistência, lealdade, honra e ética que 

compactua com o ideal oligárquico dominante vigente.  

Pode-se observar que essa premissa também transita pela obra simoniana. 

No levantamento feito a respeito das características atribuídas às personagens que 

povoam o universo relatado por Blau, identificamos todas essas características que 

revelam a adesão de Simões Lopes Neto a certos aspectos do mito, mas 

principalmente provenientes do olhar do narrador da introdução de Contos 

Gauchesco, embora Blau durante seu relato aponte muitos desses atributos aos 

membros de sua sociedade.  

Todavia, o discurso de Blau dá grande ênfase à construção de outro tipo, um 

tipo humano, com sentimentos típicos da psicologia humana, e embora sua visão de 

si mesmo se manifeste seriamente influenciada e sobrecarregada pelo peso do mito 

ele a supera ao final do relato, já antecipando seu ponto de vista desde o primeiro 

conto “Trezentas Onças”. Na citação a seguir, chamo a atenção para a cena em que 

o narrador perde o dinheiro do patrão, evidenciando nas atitudes dele a construção 

de uma biografia, a construção do homem histórico e não mítico. As referências à 
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família e seu papel de provedor o inserem num tipo social, com obrigações reais, 

cuja negligência implicaria sérias consequências para aqueles que dependiam dele. 

Mas os principais elementos, que dissuadem da decisão drástica, são os laços 

afetivos e o amor pela vida, elementos que serão reunidos novamente na lenda da 

Salamanca do Jarau. 

 
 
   Ah!…esqueci de dizer-lhe que andava comigo um cachorrinho brasino, um 
cusco mui esperto e boa vigia. Era das crianças, mas às vezes dava-me 
para acompanhar-me, e depois de sair a porteira, nem por nada fazia 
caravolta, a não ser comigo. E nas viagens dormia sempre ao meu lado, 
sobre a ponta da carona, na cabeceira dos arreios. 
[...] 
Eu era mui pobre — e ainda hoje, é como vancê sabe...; estava começando 
a vida, e o dinheiro era do meu patrão, um charqueador, sujeito de contas 
mui limpas e brabo como uma manga de pedras... 
O zaino atirava o freio e gemia no compasso do galope, comendo caminho. 
Bem por cima da minha cabeça as Três-Marias tão bonitas, tão vivas, tão 
alinhadas, pareciam me acompanhar..., lembrei-me dos meus filhinhos, que 
as estavam vendo, talvez; lembrei-me da minha mãe, de meu pai, que 
também as viram, quando eram crianças e que já as conheceram pelo seu 
nome de Marias, as Três-Marias. [...] 
  Há que tempos eu não chorava!... Pois me vieram lágrimas..., devagarinho, 
como gateando, subiram... tremiam sobre as pestanas, luziam um 
tempinho... e ainda quentes, no arranco do galope lá caíam elas na 
polvadeira da estrada, como um pingo d’água perdido, que nem mosca nem 
formiga daria com ele!... 
[...] 
Embaixo, o rumor da água pipocando sobre o pedregulho; vaga-lumes 
retouçando no escuro. Desci, dei com o lugar onde havia estado; tenteei os 
galhos do sarandi; achei a pedra onde tinha posto a guaiaca e as armas; 
corri as mãos por todos os lados, mais pra lá, mais pra cá...; nada! nada!... 
Então, senti frio dentro da alma…, o meu patrão ia dizer que eu o havia 
roubado!... roubado!... Pois então eu ia lá perder as onças!... Qual! Ladrão, 
ladrão, é que era!... 
E logo uma tenção ruim entrou-me nos miolos: eu devia matar-me, para não 
sofrer a vergonha daquela suposição. 
É; era o que eu devia fazer: matar-me... e já, aqui mesmo! 
Tirei a pistola do cinto; armei-lhe o gatilho..., benzi-me, e encostei no ouvido 
o cano, grosso e frio, carregado de bala... 
   Ah! patrício! Deus existe!... 
No refilão daquele tormento, olhei para diante e vi... as Três-Marias luzindo 
na água... o cusco encarapitado na pedra, ao meu lado, estava me 
lambendo a mão... e logo, logo, o zaino relinchou lá em cima, na barranca 
do riacho, ao mesmíssimo tempo que a cantoria alegre de um grilo retinia ali 
perto, num oco de pau!...    Patrício! não me avexo duma heresia; mas era 
Deus que estava no luzimento daquelas estrelas, era ele que mandava 
aqueles bichos brutos arredarem de mim a má tenção... 
O cachorrinho tão fiel lembrou-me a amizade da minha gente; o meu cavalo 
lembrou-me a liberdade, o trabalho, e aquele grilo cantador trouxe a 
esperança... 
Eh-pucha! patrício, eu sou mui rude... a gente vê caras, não vê corações...; 
pois o meu, dentro do peito, naquela hora, estava como um espinilho ao sol, 
num descampado, no pino do meio-dia: era luz de Deus por todos os 
lados!...  
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E já todo no meu sossego de homem, meti a pistola no cinto. Fechei um 
baio, bati o isqueiro e comecei a pitar. 
E fui pensando. Tinha, por minha culpa, exclusivamente por minha culpa, 
tinha perdido as trezentas onças, uma fortuna para mim. Não sabia como 
explicar o sucedido, comigo, acostumado a bem cuidar das cousas. Agora... 
era vender o campito, a ponta de gado manso – tirando umas leiteiras para 
as crianças e a junta dos jaguanés lavradores — vender a tropilha dos 
colorados… e pronto! Isso havia de chegar, folgado; e caso mermasse a 
conta..., enfim, havia se ver o jeito a dar... Porém matar-se um homem, 
assim no mais... e chefe de família... isso, não! (Op. Cit. p. 35-38) 
 
 

Essa cena de “Trezentas onças”, pois, reforça todo o embate do narrador 

entre a fórmula do mito do gaúcho e o homem que precisa seguir em frente; 

defender a honra não mais com sangue heroico, mas com atitude, com coragem de 

enfrentar os problemas e buscar uma solução racional para eles. E assim o faz Blau 

Nunes. A atitude alienada, impensada é superada por uma consciência crítica. 

Portanto, temos na construção de Blau Nunes, apesar ainda do peso de uma 

tradição que é clara em seu discurso, o paradoxo, o homem rural gaúcho que luta 

para sobreviver, um trabalhador sem estabilidade, de liberdade condicionada pelo 

poder econômico e com um cotidiano nada lúdico.  

Nas contradições encontradas na obra, há também o conflito cultural 

expresso na forma como Blau lida com as diferenças, pois se há ainda muito do mito 

em seu imaginário, há certamente o seu oposto, o vilão, e nesse caso ele é sempre 

o representante do governo central, ou o estrangeiro que ameaça as tradições, é o 

que evidencia Blau Nunes com sua insistente implicância com essas figuras.  

 
 
O ilhéu às vezes vinha à estância do tio, em carretinha...; veja vancê como 
ele era ordinário, que nem se avexava de aparecer de carretinha, diante da 
moça!... E era só cama com lençóis de crivo, para o primo; fazia-se sopa de 
verdura para o meco; e até bacalhau aparecia, só pra ele!... 
Que isto das nossas comidas, um churrasco escorrendo sangue e gordura e 
salmoura...uma tripa grossa assada nas brasas... uma cabeça de 
vaquilhona... uma paleta de ovelha; e mogango e canjica e coalhada... e 
uns beijus e umas manapanças... e um trago de cana e um chimarrão por 
cima... e para rebater tudo, umas tragadas dum baio, de naco bem cochado 
e forte... tudo isso, que é do bom e do melhor, para o ilhéu não valia nem 
um sabugo!... 
Tuuh! diabo!... Até me cuspo todo, quando me lembro daquele 
excomungado!... (Op. Cit., p. 88) 
 
 

Essa velada discussão revela o embate travado entre estes dois narradores. 

Um é avesso ao progresso por considerá-lo uma forma de desvirtuar os valores até 

então vigentes na sociedade gaúcha, o outro, de certa forma, tendo como 

representante o interlocutor, como em um encontro de gerações, pondera, mas não 
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impõe sua perspectiva em relação ao ponto de vista e opiniões de Blau Nunes, 

como podemos perceber nessas passagens: 

 
 
— Vancê está se rindo e fazendo pouco?... É porque vancê não é daquele 
tempo... quando rompeu a independência lá na Corte do Rio de Janeiro... e 
depois tivemos que ir pra coxilha fazer a guerra dos Farrapos, com seu 
general Bento Gonçalves, que foi meu comandante, sim senhor, graças a 
Deus.. . e mais os outros torenas!... 
Galego, naquele tempo, era gente, vancê creia! Estância, era dele; negócio, 
era dele; oficial, era só ele; era arrematante das sisas, ele; surgião, ele; 
padre-vigário, ele; e pra botar a milicada em cima dos continentistas... era 
ele!... 
E cada presilha!... 
Gente da terra não valia nada!... 
— Que é que vancê está dizendo?... O que nós somos hoje a eles 
devemos? Qual! É verdade que uns inventaram plantação de trigo... isso 
enfim, era bom...; sempre era uma fartura; noutras casas plantavam e 
fiavam linho... também não era mau, isso; noutras cardavam lã... Algum 
mais vivaracho botava tenda e vendia mechiflarias ou prendas de ouro... 
Nalguns trocava-se uns quantos couros por um pão de açúcar, e pipote de 
cana por qualquer meia dúzia de vacas. E sempre corria alguma dobla, de 
salário, e algum cruzado pela peonada de ajuste.  
Mas como quera... eram mui entonados, os reinos. (MELANCIA- COCO 
VERDE, p. 88) 
 
 

Embora entenda a incompreensão de seu interlocutor devido ao seu 

desconhecimento dos fatos e reconheça a contribuição dos que ele denomina 

galego, Blau não aceita qualquer argumento e reforça a condição do gaúcho 

daqueles tempos. Através de sua revolta, é possível notar as divergências entre os 

dois grupos denominados por ele. Assim, no discurso destes narradores, fica claro 

que havia muitas fronteiras entre os estancieiros, que geralmente não pertenciam à 

localidade, e “a gente da terra”, que foi a que lutara de fato nas guerras.  

A mesma discussão em tom acusativo aparece ainda em outros contos, a 

exemplo das passagens em “Trezentas onças”, quando o narrador parece se 

ofender com a reação do outro ao lhe narrar a história da perda do dinheiro do 

estancieiro e seu momento de desespero. 

 
 
Amigo! Vancê é moço, passa a sua vida rindo...; Deus o conserve!…, sem 
saber nunca como é pesada a tristeza dos campos quando o coração 
pena!...(Op. Cit., p. 37) 
 
 

Além disso, em “Contrabandista” Blau mostra toda sua indignação com as 

imposições do governo e exibe sua atitude e personalidade rebeldes, manifestando 

seu lado crítico e contestador sobre a realidade social e econômica descrita. O outro 
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por sua vez acata o discurso de Blau, numa atitude de respeito pela fala do ancião, 

cuja lição não questiona ou retruca, mas repassa – Patrício, escuta-o. 

 
 
Nesta terra do Rio Grande sempre se contrabandeou, desde em antes da 
tomada das Missões. 
Naqueles tempos o que se fazia era sem malícia, e mais por divertir e 
acoquinar as guardas do inimigo: uma partida de guascas montava a 
cavalo, entrava na Banda Oriental e arrebanhava uma ponta grande de 
eguariços, abanava o poncho e vinha a meia rédea; apartava-se a potrada e 
largava-se o resto; os de lá faziam 
conosco a mesma cousa; depois era com gados, que se tocava a trote e 
galope, abandonando os assoleados. 
Isto se fazia por despique dos espanhóis e eles se pagavam desquitando-se 
do mesmo jeito. 
Só se cuidava de negacear as guardas do Cerro Largo, em Santa Tecla, do 
Haedo... O mais, era várzea! 
Depois veio a guerra das Missões; o governo começou a dar sesmarias e 
uns quantíssimos pesados foram-se arranchando por essas campanhas 
desertas. E cada um tinha que ser um rei pequeno... e agüentar-se com as 
balas, as lunares e os chifarotes que tinha em casa!... 
Foi o tempo do manda-quem-pode!... E foi o tempo que o gaúcho, o seu 
cavalo e o seu facão, sozinhos, conquistaram e defenderam estes pagos!... 
Quem governava aqui o continente era um chefe que se chamava o capitão-
general; ele dava as sesmarias mas não garantia o pelego dos sesmeiros… 
Vancê tome tenência e vá vendo como as cousas, por si mesmas, se 
explicam. 
Naquela era, a pólvora era do el-rei nosso senhor e só por sua licença é que 
algum particular graúdo podia ter em casa um polvarim... 
Também só na vila de Porto Alegre é que havia baralho de jogar, que eram 
feitos só na fábrica do rei nosso senhor, e havia fiscal, sim senhor, das 
cartas de jogar, e ninguém podia comprar senão dessas! 
Por esses tempos antigos também o tal rei nosso senhor mandou botar pra 
fora os ourives da vila do Rio Grande e acabar com os lavrantes e 
prendistas dos outros lugares desta terra, só pra dar flux aos reinóis... 
Agora imagine vancê se a gente lá de dentro podia andar com tantas 
etiquetas e pedindo louvado pra se defender, pra se divertir e pra luxar!... O 
tal rei nosso senhor, não se enxergava, mesmo!... 
E logo com quem!... Com a gauchada!... (Op. Cit., p. 101) 
 
 

Essas descrições do narrador evidenciam os papéis de cada grupo na 

sociedade que ia sendo delineada. Fica evidente, também, quem mandava e quem 

obedecia dentro dessas novas configurações sociais e o rumo que iam tomando os 

habitantes locais, bem como as tarefas que iam sendo delegadas a eles. 

Outra questão sobre o narrador, refere-se ao nível de onisciência dado a ele. 

Podemos observar que Blau, como narrador em primeira pessoa detém certeza 

apenas das questões que lhe dizem respeito, pois diversas vezes expressa suas 

dúvidas em relação a algum fato ocorrido. Isto é recorrente em várias cenas e 

significa que Blau não é um narrador que tudo sabe, mas que o que nos revela é 

baseado também muito em suas deduções. Dessa forma, somente pode falar “das 
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coisas que ele compreendia e das que eram-lho vedadas ao singelo entendimento”, 

conforme já nos é adiantado na introdução pelo narrador citadino. 

Sendo assim, ao relatar os casos, Blau muitas vezes omite as verdadeiras 

motivações das personagens e nessa estratégia nos vemos nivelados a ele, uma 

vez que também temos que analisar a situação narrada para chegar a alguma 

conclusão, como acontece em toda a narrativa “O Negro Bonifácio”.  

 
 
Mais tarde vim a saber que o negro Bonifácio fora o primeiro a... a 
amanonsiar a Tudinha; que ao depois tomara novos amores com outra 
fulana, uma piguancha de cara chata, beiçuda; e que naquele dia, para se 
mostrar, trouxera na garupa a novata, às carreiras, só de pirraça, para 
encanzinar, para tourear a Tudinha, que bem viu, e que apesar dos 
arrastados de asa daquela moçada e sobretudo do Nadico, que já a 
convidara para se acolherar com ele, sentira-se picada, agoniada da 
desfeita que só ela e o negro entendiam bem...; por isso é que ela ficou 
como cobra que perdeu o veneno... 
 Escuite. 
Até hoje me intriga, isto: como uma morena, tão linda, entregou-se a um 
negro, tão feio?... 
Seria de medo, por ele ser mau?... Seria por bobice de inocente?... Por ele 
ser forçudo e ela, franzina?... Seria por... 
Que, de qualquer forma, ela vingou-se, isso, vingou-se...; mas o resto que 
ela fez no corpo do negro? Foi como um perdão pedido ao Nadico ou um 
despique tomado da outra, da piguancha beiçuda?... 
Ah! mulheres!... 
Estancieiras ou peonas, é tudo a mesma cousa... tudo é bicho caborteiro...; 
a mais santinha tem mais malícia que um sorro velho!... (Op. Cit., p.45) 
 
 

Muitas vezes também, por estar tão envolvido com os acontecimentos 

narrados, Blau emite seu juízo de valor e percebemos claramente de quem ele toma 

partido nos conflitos. Outras vezes, porém, prefere não julgar, mas interpelar seu 

interlocutor, como se quisesse uma outra opinião a respeito dos casos narrados. 

 
 
O Jango Jorge saiu na madrugada seguinte, para ir buscar o tal enxoval da 
filha. 
Aonde, não sei; parecia-me que aquilo devia ser feito em casa, à moda 
antiga, mas, como cada um manda no que é seu... (O CONTRABANDISTA, 
p. 100) 
 
 
Conheci, sim, Sr. O Binga Cruz, desde assinzinho... 
Guri levado da casqueira!... 
E teve um fim que nunca se soube...Pobrezinho... Andaria nos doze anos. 
Filho único. (PENAR DE VELHOS, p. 115) 
 
 
Conte vancê as maldades que nós fazemos e diga se não é mesmo!... Olhe, 
nunca me esqueço dum caso que vi e que me ficou cá na lembrança, e 
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ficará té eu morrer… como unheiro em lombo de matungo de mulher. (BOI 
VELHO, p. 63) 
 
 
Hoje... onde é que se faz disso? 
É verdade que há muita cousa boa, isso é verdade... mas ainda não há 
nada, como antigamente, tomar mate e correr eguada... 
Xô-mico!... Vancê veja… eu até choro!... 
Ah! tempo!… (CORRER EGUADA, p. 70) 
 
 

Como se pode ver, portanto, em Contos Gauchescos, o narrador Blau Nunes 

desnuda seus medos e sua angústia em relação ao que está se transformando o 

homem à medida que se afasta de suas tradições. Ao olhar em volta já não 

reconhece mais os velhos pagos, pois a decadência tomou conta do lugar, é o que 

inferimos em várias passagens de Contos Gauchescos, mas principalmente em “No 

Manantial”, onde a ênfase dada às transformações ocorridas integra-se às cenas 

dramáticas presenciadas no passado. 

 
 
Pois ali é a tapera do Mariano. Nunca vi pêssegos mais bonitos que os que 
amadurecem naquele abandono; ainda hoje os marmeleiros carregam, que 
é uma temeridade! 
Mais para baixo, como umas três quadras, há uns olhos-d'água, minando as 
pedras, e logo adiante uns coqueiros; depois pega um cordão de 
araçazeiros. 
Diziam os antigos que ali encostado havia um lagoão mui fundo onde até 
jacaré se criava. 
Eu, desde guri conheci o lagoão já tapado pelos capins, mas o lugar sempre 
respeitado como um tremedal perigoso: até contavam de um mascate que 
aí atolou-se e sumiu-se com duas mulas cargueiras e canastras e tudo...  
[...] 
Mas, onde quero chegar: foi assim, como lhe vou contar. Estes campos 
eram meio sem dono, era uma pampa aberta, sem estrada nem divisa; 
apenas os trilhos do gado cruzando-se entre aguadas e querências. 
A gadaria, não se pode dizer que era alçada: quase toda orelhana, isso sim, 
Mas vivia-se bem, carne gorda sobrava, e potrada linda isso era ao cair do 
laço. 
O Mariano apareceu aqui, diz que vindo de Cima da Sena, corrido dos 
bugres; uns, porque lhe morrera a mulher da bexiga preta, outros ainda, à 
boca pequena, que não era por santo que ele mudara de cancha. 
Mas fosse como fosse, chegou e arranchou-se. 
[...] 
Anos depois passei por aqui: cortava a alma olhar para o arranchamento. 
Os negros tinham tomado a alforria por sua mão, e se foram a la cria!... 
Ficaram as duas mulheres, a mãe Tanásia e a sua senhora velha, que, por 
caridade, o brigadeiro Machado mandou buscar pra casa dele. 
O arranchamento ficou abandonado; e foi chovendo dentro; desabou um 
canto de parede; caiu uma porta, os cachorros gaudérios já dormiam lá 
dentro. Debaixo dos caibros havia ninhos de morcegos e no copiar 
pousavam as corujas; os ventos derrubaram os galpões, os andantes 
queimaram as cercas, o gado fez paradeiro na quinta. O arranchamento 
alegre e farto foi desaparecendo... o feitio da mão de gente foi-se gastando, 
tudo foi minguando; as carquejas e as embiras invadiram; o gravatá lastrou; 
só o umbu foi guapeando, mas abichornado, como viúvo que se deu bem 

http://pt.wikisource.org/wiki/No_Manantial
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em casado...; foi ficando tapera... a tapera... que é sempre um lugar 
tristonho onde parece que a gente vê gente que nunca viu... onde parece 
que até as árvores perguntam a quem chega: — onde está quem me 
plantou?... onde está quem me plantou?... — 
Olhe! Veja vancê: ali embaixo... hem? ‘Stá vendo?... aqueles coqueiros, o 
matinho de araçás? 
Pois é ali o manantial, que virou sepultura naquele dia brabo em que desde 
manhã tanto agouro apareceu, de desgraça: os pica-paus chorando... os 
cachorros cavoucando... a bruxa preta entrada sem ninguém ver... 
Sempre dói na alma, mexer nestas lembranças. E há quem não acredite!... 
(Op. Cit., p.47-56) 
 
 

Todo esse cenário conduz Blau Nunes ao sentimento de isolamento e 

solidão, pois aos oitenta e oito anos, com a mesma alma gauchesca de outrora, 

sente-se deslocado no tempo e espaço. Blau Nunes ainda nos revela que não se 

identifica com os seus contemporâneos, pois a maioria com quem se relacionava já 

havia morrido e, por isso, sofre de saudades dos velhos amigos, das aventuras que 

viveu nos tempos em que fora vaqueano, militar ou peão. Essa situação de 

apagamento também já é denotada pelo primeiro narrador: “Genuíno tipo crioulo — 

rio-grandense (hoje tão modificado), era Blau o guasca sadio, a um tempo leal e 

ingênuo, impulsivo na alegria e na temeridade, precavido, perspicaz, sóbrio e 

infatigável;” 

Blau Nunes inicia seu depoimento pessoal em “Trezentas onças” e como 

observamos, comenta sobre a família, resume seu trabalho e a partir daí concentra-

se nas histórias de companheiros, de situações conflituosas do tempo em que era 

militar, cuja carreira seguiu até “ganhar as batatas de sargento” depois de um dia de 

muita luta durante a guerra dos farrapos. Nesse depoimento relata casos em que 

estejam presentes as descrições dos costumes e tradições do campo como “Jogo do 

Osso”, mostrando todo seu saudosismo pelos idos tempos. A descrição dessas 

tradições, todavia, não se dá isoladamente, de forma artificial, pois o narrador 

sempre utiliza o cenário para palco de seus casos e faz uso constante dos 

referentes temporais e locais, o que torna o texto uma conversa em que somos 

compelidos a fazer também o papel de seu enunciatário.  

Vale ressaltar, ainda, uma das tradições exaltadas por ele, “tomar mate e 

correr eguada”, e o elevadíssimo grau de rusticidade da atividade, cuja violência 

com que os animais são tratados, em nenhum momento é questionada pelo 

narrador, que não esboça nenhuma restrição quanto às atitudes dos estancieiros ou 

dos peões contratados para o serviço, o que contrasta com sua posição em todas as 
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outras narrativas, principalmente “Boi velho”, por outro lado demonstrando as 

características do trabalho rural.  

 
 
Eguada xucra, potrada orelhana, isso, era imundície, por esses campos de 
Deus; miles e milesl... 
E bicho brabo pra se tropear, esse!... Barulhento, espantadiço, disparador e 
ligeiro, como trezentos diabos! 
Mas, como quera, era sempre um divertimento macanudo, uma volteada de 
baguais! (Op. Cit., p.67) 
Quando era para tropa, o melhor era reiunar os boleados; isso era ligeiro: 
com um talho de faca, por detrás, na raiz da orelha, esta caía pra diante, 
sobre o olho; o sangue também ajudava, porque escorria e se empastava 
nas clinas; e podia ser potro cru e malevaço, que ali no mais dava o cacho; 
podia fazer-se dele sinuelo. 
Quando era para limpeza, então tocava-se a eguada sobre um apertado 
qualquer, sobre uma sanga bem funda, grota, manantial, sumidouro, e 
atirava-se aí pra dentro, para destroçar, para acabar, atirava-se aí para 
dentro toda a bagualada, que, do lance em que vinha, toda se afundava, 
amontoava, esmagava e morria, sem poder recuar, perdida pela sua própria 
brabeza, empurrada pelas pechadas dos que vinham, sarapantados, 
tocados de trás!... 
E o resto que se desguaritava e que se podia ainda apanhar a laço e bolas, 
esse, degolava-se. 
Dessa feita, nos campos do major Jordão matamos pra mais de seis mil 
baguais. E cada gaúcho, na despedida, foi tocando por diante a sua 
tropilhita nova. (Op. Cit., p. 69-70) 
 
 

Porém, logo se entende a contradição, pois enquanto uma tratava-se de 

atividade necessária de trabalho, embora narrada com tom de entretenimento, a 

outra era tarefa de pura maldade, desnecessária, uma vez que o boi velho não 

representava ameaça para ninguém. Assim, o que escandalizaria qualquer defensor 

dos animais hoje, por exemplo, era tarefa necessária e comm naqueles tempos, sem 

hipocrisias da parte de quem o narra. 

Por isso, Blau mostra-se um defensor dessas tradições e orgulhoso de seu 

trabalho, ao demonstrar um elevadíssimo grau de envolvimento emocional com o 

que narra, apontando assim o que valoriza e o que despreza. Com esse conto, Blau 

também desmistifica o caráter pacato e bucólico da vida no campo.   

À medida que vai chegando à última narrativa “Batendo orelha” o narrador 

vai se tornando mais pessimista e mais comedido no narrar, não seria à toa que a 

arquitetura dos contos e a formatação também ganhem novos contornos, tornando-

se mais curtos e objetivos como se a conversa fosse chegando ao fim. Outra forma 

de avaliá-las é pensar que são derivadas de anotações, e aí estejam presentes mais 

uma vez sua marca, anotações sem muitos elementos coesivos, mas com muita 

coerência. 
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Nasceu o potrilho, lindo e gordo, filho de égua boa leiteira, crioula de campo 
de lei. 
O guri era mimoso, dormindo em cama limpa e comendo em mesa farta. 
[...] 
Em potranco acompanhava a manada e retouçava com as potrancas, sem 
mal nenhum. 
O rapazinho rezava o terço e brincava de esconder com as meninas… o 
que custou-lhe uma sapeca de vara de marmeleiro. 
Quando o potrilho foi-se enfeitando para repontar, o pastor velho meteu-lhe 
os cascos e mais, a dente, botou-o campo fora: fosse rufiar lá longe!... 
O gurizote, já taludo, quis passar-se de mais com uma prima...; o tio deu-lhe 
um chá-de-casca-de-vaca, que saiu cinza e fedeu a rato!... 
O potro andava corrido, farejando... Mas nem uma petiça arrastadeira 
d’água e poronguda, achou, para consolo da vida. Té que o caparam. 
O mocito, que era pimpão, foi mandado incorporar. Sentaram-lhe a farda no 
lombo. 
[...] 
Foi o reiúno que caiu pro recruta. 
Aí se juntaram os dois parecidos, o bicho e o homem. E a sorte levou os 
dois, de parceria, pelo tempo adiante. 
Curtiram fome, juntos, cada um, do seu comer, E sede. E frio. E cansaço, 
mataduras e manqueiras; cheiros de pólvora e respingos de sangue, 
barulho de músicas, tronar grosso e pipoquear, nas guerrilhas. 
[...] 
O reiúno deu em empacar. 
O carregador pegou a traguear. 
O carroceiro um dia, furioso, meteu o cabo do relho entre as orelhas do 
empacador e... matou-o. 
A policia uma noite prendeu o borrachão, que resistiu, entonado; apanhou 
estouros… e foi para o hospital, 
golfando sangue; e esticou o molambo. (Op. Cit., p.125-128) 
 
 

E assim, nessa parelha, seguem vida comum do nascimento à morte, e mais 

uma vez o narrador retoma a comparação do homem e do animal, porém dessa vez 

colocando-os definitivamente em pé de igualdade: o bicho na sua humanidade e o 

homem na sua animalidade, revelado sem rodeios, de forma objetiva, direta e fria, 

como conclusões óbvias: “O engraçado é que há gente que se julga muito superior 

aos reiúnos; e sabe lá quanto reiúno inveja a sorte da gente...” (Op. Cit., p. 128) 

“Batendo orelha” é avaliado pela crítica como o pior texto de Contos 

Gauchescos devido à fórmula simplificada, ao tom moralista da fábula, ao 

pessimismo fatalista e ao tempo cíclico empregado, compreendido no mesmo 

destino predeterminado para o homem e o animal. Para esta análise, sem descartar 

nenhuma dessas afirmações sobre a obra, aqui, Simões Lopes Neto une as pontas 

de seu projeto de descaracterização do mito do homem rural gaúcho, pois ao revelar 

nesse texto de construção elementar, a coincidência da história da vida humana e 

animal, os dois elementos principais que compõem o mito do gaúcho, também 
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desmonta as idealizações estabelecidas em torno deles, onde o gaúcho retoma a 

antiga denominação de homem comum, sem méritos, sem feitos heroicos, sem 

atitudes altaneiras, enquanto seu cavalo qualifica-se num reiúno, animal de pouca 

valia, e nessa junção não há nada de nobreza, apenas uma vida de trabalho duro, 

de luta e servidão, além de uma morte sem glórias, restando apenas como 

lembrança justa, aquela fase primordial em que a liberdade era quase primitiva; igual 

a do menino, que aos dez anos descobrira o que é a vida: “comi do ruim... Vê vancê 

que eu era guri e já corria mundo...”(SIMÕES LOPES, p. 98)  

 Essas análises devem revelar algo significativo, uma vez que é em “A 

Salamanca do Jarau” que, de acordo com Augusto Meyer, o ciclo do gaúcho de fato 

se conclui. 

 

3.2 A SALAMANCA DO JARAU 

 

“A Salamanca do Jarau”8 conta a lenda da princesa moura e a fortuna que 

guardava no Cerro do Jarau. Augusto Meyer, em seu estudo sobre folclore gaúcho, 

ressalta que Simões Lopes Neto inspirou-se em Daniel Granada para compor “A 

Salamanca do Jarau”, conduzido primeiramente pela leitura do tema utilizado pelo 

Padre Teschauer na “Reseña Histórico-Descriptiva de Antiguas y Modernas 

Superticiones del Rio de la Plata”. Segundo Meyer, foi Daniel Granada, pois, quem 

forneceu a Simões Lopes todos os elementos de que se valeu o autor para compor 

“A Salamanca do Jarau”, através dos capítulos de sua obra intitulados 

“Salamancas”, “Cerros Encantados” e “Cerros Bravos”, além de outras informações 

folclóricas. (MEYER, s/d, p.116). 

Simões Lopes Neto, todavia, conferiu aos elementos originais da lenda 

sugestões que redimensionaram o sentido histórico e lendário de A Salamanca do 

Jarau. Sendo assim, o escritor na sua adaptação de outras versões não perdeu o 

vínculo com os temas originais, mas atribuiu um toque regional com a utilização das 

superstições locais, a linguagem e costumes gaúchos. Desta forma, no seu texto “A 

Salamanca do Jarau” encontramos as referências às diversas variações da lenda 

tais como: A moura encantada; A rosa dos tesouros escondidos; A Serpente ou 

Lagartixa Mágica; O Carbúnculo; A Boicininga; A Teiniaguá; A Anhangá-pitã; A 

                                            
8
 Algumas partes desse texto sobre “A salamanca do jarau” são uma adaptação do texto presente na 

dissertação de mestrado sobre o autor. (CONCEIÇÃO, 2007) 



127 

 

Furna; e O Sacristão, que derivam das mais diversas versões do tema. Alguns 

desses elementos são originais da lenda, enquanto outros são criação exclusiva do 

autor de Lendas do Sul. 

 “A Salamanca do Jarau” é a segunda lenda do livro Lendas do Sul. Nela se 

conta um fato ocorrido com Blau Nunes, gaúcho campeiro “contador de causos”, 

antigo furriel da Revolução Farroupilha, narrador revivido de Contos Gauchescos. O 

que diferencia Lendas do Sul de Contos Gauchescos, todavia, é a configuração do 

narrador e a introdução do sobrenatural na história narrada. A presença do narrador 

que se identifica com o peão da estância, representado ainda pelo velho Blau 

Nunes, desta vez tem a voz mediada por um narrador em terceira pessoa, embora 

em algumas partes da narrativa Blau assuma o papel de narrador em primeira 

pessoa.  

Aqui, a personagem Blau vive um momento de crise e pouca sorte, pois, 

sendo pobre, ainda perdeu a força, a coragem e o poder de cultivar. A utilização do 

sobrenatural na história fica por conta do próprio Blau Nunes que deve seu momento 

de crise ao encontro que teve na hora de agouro com o Caipora, ente mágico 

pertencente às matas. Chamado à aventura, o velho peão sai à procura do “boi 

barroso” e na sua viagem de busca, encontra a Salamanca (caverna) do Jarau, onde 

fica sabendo, por um vulto branco, da história de um sacristão encantado por uma 

lagartixa mágica, a teiniaguá, que o seduziu, metamorfoseada numa princesa 

lindíssima, e que o mantém cativo há duzentos anos. Para libertar o sacristão de seu 

encantamento, Blau entra então nesse espaço mágico, onde passa por sete provas 

tendo que enfrentar: as espadas, os jaguanés e pumas, ossamentas de criaturas, as 

línguas de fogo, a boicininga, as lindas mulheres, os anões cabeçudos. Chega então 

à presença da encantada que lhe fala oferecendo prêmios, representados pela sorte, 

poder de sedução, sabedoria, coragem, autoridade, riqueza e sensibilidade artística, 

mas o campeiro se dá conta de que ele quer muito mais. E “tendo oferta de tudo não 

lograra nada por querer tudo”, Blau retorna à presença do sacristão que lhe oferta 

uma onça de ouro, moeda mágica que quanto mais é utilizada por Blau para pagar 

suas compras, mais se multiplica, contudo, quem é pago por ele perde em seguida a 

mesma quantia em algum novo negócio. E assim, todos começam a olhar 

desconfiados para ele que vai, pouco a pouco, enriquecendo, mas perdendo os 

amigos – ficando muito rico, mas infeliz. Desatinado, Blau volta para a entrada da 

caverna, devolve a moeda e retorna para casa de posse de uma grande descoberta: 
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a importância da amizade e da paz de viver. Preferiu "a pobreza dantes à riqueza 

desta onça, que não se acaba, é verdade, mas que parece amaldiçoada, porque 

nunca tem parelha e separa o dono dos outros donos de onça!...” (SIMÕES LOPES, 

1988, p. 162). 

Acontece, que quando o sacristão é saudado por Blau pela terceira vez e o 

nome do “Senhor” é pronunciado, o encantamento se quebra. O Jarau fica 

transparente e Blau Nunes vê as labaredas devorando “os brigões, os jaguares, os 

esqueletos, os anões, as lindas moças, a boicininga”. Foi então que finalmente a 

teiniaguá “velha carquincha” transformou-se em moça formosa e “o Sacristão, por 

sua vez, num guasca desempenado"... (Op. Cit., p. 163). E depois de quebrado o 

encantamento, “aquele par, juntado e tangido pelo Destino, foi descendo a pendente 

do coxilhão, até a várzea limpa, plana e verde [...] Blau Nunes deu de rédea e 

despacito foi baixando a encosta do cerro, com o coração aliviado... era pobre como 

dantes, porém que comeria em paz o seu churrasco... e em paz seu chimarrão, em 

paz a sua sesta, em paz sua vida” (Op. Cit., p. 163). 

Note-se o último parágrafo do texto: “Anhangá-Pitã, também, desde aí, 

nunca mais foi visto. Dizem que desgostoso, ainda escondido, por não haver tomado 

bem tenência que a teiniaguá era mulher...” (Op. Cit., p. 164). 

Na introdução da lenda da Salamanca, o narrador já manifesta o aspecto 

sobrenatural da história com a expressão “era um dia...”, que marca o que será 

narrado como predominantemente maravilhoso, preparando o leitor para os 

elementos fantásticos que diferentemente dos contos gauchescos, terão 

predominância no contexto da lenda.  

No todo da obra simoniana, todavia, essa lenda pode adquirir a significação 

de um mito de formação de uma nova mentalidade, pois ela resume todas as 

angústias de Blau Nunes, destacadas ao longo dos contos, tornando-se o marco de 

transição da cultura gaúcha representada por Blau. Essa transição, todavia, não se 

dá sem conflitos e impasses, é o que se pode inferir dos dilemas vivenciados pelo 

protagonista da lenda, quando se vê exposto às provações e tentações da 

salamanca.  

Simões Lopes, ao propor sua versão para a lenda da Salamanca, fornece, 

então, uma série de analogias sobre o que já vinha sendo apresentado em Contos 

Gauchescos no tocante às transformações sociais decorrentes da ganância que se 

apoderava das novas gerações de gaúchos. Dessa forma, com a lenda da 
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salamanca, o autor ousa questionar os novos valores que são impostos pelo 

progresso e traz à baila, no discurso do guasca, as consequências que essa 

imposição representa para a sociedade gaúcha. 

Uma análise detida de “A Salamanca do Jarau”, por conseguinte, pode nos 

fornecer subsídios que evidenciam que apesar de João Simões Lopes Neto inserir 

no desenvolvimento da lenda outros discursos além do discurso de seu protagonista, 

a voz de Blau Nunes e sua visão do universo gaúcho continuam sendo o eixo 

central, pois tudo gira em torno dele, o enredo, as aventuras, o desencadear da 

ação, bem como o seu desenlace.  É necessária sua presença para o início e 

desfecho da lenda, mesmo que em certos momentos outras vozes alternem-se para 

a composição, como Chaves (1982) enfatiza na divisão que faz da narrativa da 

salamanca.  

 
 
A primeira e a quarta partes pertencem ao narrador, cujo discurso em 
terceira pessoa apresenta a aventura vivida por Blau; a segunda e a terceira 
partes constituem uma suspensão na sequencia episódica desta aventura, 
abrindo espaço para dois outros discursos nos quais se conta a lenda da 
teiniaguá – o discurso do próprio Blau (que apenas reproduz aquilo que 
escutara de sua avó) e o discurso do guardião (que esclarece sobre a 
origem do cerro encantado). (CHAVES, 1982, p.79) 
 
 

Assim, embora nessa narrativa a utilização do sobrenatural mude a 

perspectiva factual e histórica presentes nos Contos Gauchescos, a lenda da 

Salamanca dá continuidade à crise demonstrada por Blau Nunes, como foi possível 

evidenciar nas descrições das personagens. Destarte, a estratégia narrativa 

encontrada em “A salamanda do Jarau” não rompe com a unidade entre a imagem e 

a voz que narra, muito pelo contrário, pois Simões Lopes cerca a sua obra de todos 

os discursos: o histórico, na comprovação dos casos narrados; o depoimento 

pessoal, fundamentado no testemunho do narrador/personagem; e o discurso 

derivado de uma terceira pessoa localizado na lenda d’A salamanca do jarau, cujo 

principal objetivo é dá suporte à subjetividade do discurso em primeira pessoa 

veiculado por Blau Nunes. Todos esses elementos, portanto, confirmam o discurso 

de Blau e a sua visão da decadência do mito do gaúcho já apontada nos contos, 

mas que de maneira contundente culmina na lenda da Salamanca simbolizada no 

seu momento de crise.  

A personagem Blau Nunes já demonstra nos Contos Gauchescos uma 

reflexão sobre a perda das qualidades essenciais do gaúcho. Não obstante, a lenda 
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torna-se o ponto estratégico do autor, para inserir Blau Nunes novamente nas 

aventuras e resgatar as características que compunham o mito do gaúcho. Seja em 

forma de estilização ou interpretação pessoal, como observou Augusto Meyer sobre 

os acréscimos de Simões Lopes às lendas, seja apropriação, invenção ou recriação, 

como defende Chaves, Blau Nunes em “A salamanca do jarau” retoma o motivo do 

gaúcho simples e exemplar encontrado nos contos e lhe acrescenta as 

características do mito: a coragem, a honra, a honestidade, a bondade e liberdade. 

A narrativa “A salamanca do jarau” não só coloca esses elementos juntos, ou seja, o 

humano e o mítico, como também os confronta, numa luta de resistência, onde 

apenas um restará: o mito ou o gaúcho pobre, descrito no início da lenda.  

O discurso de Blau Nunes também já revelava desde os textos de Contos 

Gauchescos, a preocupação com as rupturas e consequente apagamento das 

tradições que viveu. É óbvio que todo o depoimento pessoal do narrador enfatiza a 

adesão ao mito, porém também constata seu esvaziamento de sentido para as 

gerações que se formavam. Na lenda da salamanca é possível, então, mais uma vez 

reviver os elementos do mito, rememorá-los e restaurá-los.  

O peso do mito é sofrível para Blau e em “A salamanca do Jarau” seu dilema 

encontra-se agravado, pois nem mesmo ele consegue resistir às seduções do novo 

que se insurge e que oferece soluções tão imediatas para sua crise como já havia 

denunciado em “o contrabandista” afirmando que “entrou nos homens a sedução de 

ganhar barato [...] quanta gauchagem leviana aparecia, encostava-se”, (SIMÕES 

LOPES, p.101). É necessário, portanto, restituir o mito para que mais uma vez lhe 

sejam feitas as honras e assegurado o devido lugar na história: a lenda. Assim, a 

utilização do discurso da lenda não se dá gratuitamente, como compilação, mas na 

resignificação do seu conteúdo, dando sentido outro, mas coerente com o original.  

A luta travada na salamanca é de Blau com seus próprios fantasmas. Sua 

resistência à metamorfose revela o medo e insegurança com que visualiza o 

amanhã, e novamente é a prudência que o domina. A lógica é a seguinte: quanto 

mais ele desliga-se de suas origens mais se afasta da natureza de seu caráter ético. 

Quanto mais próximo dos interesses individuais e particulares que compõem o 

processo civilizatório, mais domesticado ele fica e distancia-se de suas qualidades 

originais de homem livre.  

A explicação apontada por Blau em Contos Gauchescos: “Cuê-pucha!... é 

bicho mau o homem”, era sua maior preocupação, isto é, admitir que o homem 
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gaúcho houvesse se rendido às seduções do progresso e à ganância causada por 

ele. O que destaco aqui, portanto, é que o mito é rompido, justamente porque Blau 

Nunes também se encontra fragilizado e distante do arquétipo usualmente proposto 

do homem rural gaúcho. Já no início da lenda temos essa comprovação. Blau estava 

em crise, pois havia perdido as características do mito. 

 
 
Gaúcho valente que era dantes, ainda era valente, agora: mas, quando 
cruzava o facão com qualquer paisano, o ferro de sua mão ia mermando e o 
do contrário o lanhava... 
Domador distorcido e parador, que, por só pabulagem gostava de paletear, 
ainda era domador, agora: mas quando geneteava mais folheiro, às vezes, 
num redepente, era volteado... 
De mão feliz para plantar que lhe não chocava semente nem muda de raiz 
se perdia, ainda era plantador, agora; mas, quando a semeadura ia 
apontando da terra, dava a praga em toda, tanta, que benzedura não 
vencia...; e o arvoredo do seu plantio crescia entecado e mal floria, e 
quando dava frutas, era mixe e era azeda... (Op. Cit., p.141) 
 
 

Sua essência ainda era mantida, mas agora enfrentava a dura realidade da 

privação, uma vez que ele era apenas “um gaúcho pobre, Blau, de nome, guasca de 

bom porte, mas que só tinha de seu um cavalo gordo, o facão afiado e as estradas 

reais” (Op. Cit., 140). Este novo contexto o obrigaria a lançar-se no mundo sedutor 

do lucro fácil como ele mesmo revela quando encontra a representante dos tesouros 

do mundo: “Eu te queria a ti, porque tu és tudo!... És tudo que eu não sei o que é, 

porém que atino que existe fora de mim, em volta de mim, superior a mim... Eu te 

queria a ti, teiniaguá encantada!... (Op. Cit., p. 158). Sua missão é a de resistir à 

sedução dessas ofertas fáceis e que significariam o fim  de sua essência que ainda 

conseguia preservar, apesar da crise que vivia.  

Na sua difícil tarefa de ser homem comum, Blau encontra, portanto, a 

oportunidade de novamente fazer parte do mito. No seu encontro com o Sacristão, 

este identifica logo em Blau o Messias que chegava para cumprir a profecia de sua 

libertação por ter-se deixado seduzir pela teiniaguá e renegado sua fé. Muitos 

haviam tentado salvá-lo, mas somente motivados pela “ânsia da cobiça e dos 

vícios”, Blau foi o único que se mostrou de “alma forte e coração sereno” 

combinação exigida para vencer as provas da furna encantada. Mesmo em sua 

condição, de guasca pobre, Blau foi reconhecido como esse messias, pois além de 

ser o único que se aproximou sem interesses, foi também o único a saudar o 

sacristão como filho de Deus, critério para que o perdão fosse concedido ao cativo.  



132 

 

Há críticos que defendem que a tarefa de messias atribuída a Blau Nunes 

reforça o mito do gaúcho, porém se atentarmos para os dilemas e conflitos 

vislumbrados na unidade dos contos gauchescos e nas características das 

personagens apresentadas pelo narrador Blau, percebemos uma tendência a 

desconstruir o mito, pois ao mesmo tempo em que o narrador revela suas 

qualidades míticas, as questiona na apresentação de tipos que fogem ao protótipo.  

Essas questões nos levam a uma mirada na narrativa simoniana na 

perspectiva ressaltada por Mikhail Bakhtin sobre as concepções da diversidade do 

mundo representado em “uma série de provações das personagens centrais, de 

provações de fidelidade, de bravura, de coragem, de virtude, de nobreza, de 

santidade, etc.” (Op. Cit., p. 207) Sendo exatamente isso que encontramos na 

“Salamanca do Jarau”, isto é, o campeiro Blau inserido em uma série de aventuras, 

à primeira vista poderíamos ser conduzidos a uma falsa pista sobre o significado da 

lenda inserida na narrativa, pois para a comprovação do ciclo mítico, o mundo onde 

está alocada a personagem central “é dado sempre como acabado e inalterável”, 

assim, todas as qualidades da personagem desde o início da narrativa são apenas 

verificadas e experimentadas ao longo dela. Assim sendo, com a personagem Blau 

Nunes esse elemento estático não existe nem nos contos nem na lenda, pois desde 

sua primeira transformação, ocorrida após a morte de seu padrinho, relatada em “O 

anjo da vitória”, a sua identidade foi sendo construída de forma que “a vida interior 

da personagem, seu habitus, torna-se elemento substancial da sua imagem” e a sua 

natureza aventuresca funde-se com a sua problematicidade e psicologia. (BAHKTIN, 

p. 209). Portanto, ao longo do desenvolvimento da lenda notamos o rompimento 

com “o ideal pronto e dogmaticamente aceito”, onde não há movimento ou processo 

de formação, uma vez que para Blau Nunes, as provações pelas quais passa na 

furna encantada tornam-se uma experiência transformadora, ou seja, o inverso do 

que ocorre com o padrão da personagem mítica.  

Dessa forma, embora adentremos em um tempo lendário, como o que 

ocorre desde o início da narrativa de “A Salamanca do Jarau”, é a vida biográfica de 

Blau Nunes que entra no curso dos eventos narrados, tendo seu percurso inicial 

modificado pelas condições mutáveis da vida e não pelo condicionamento do 

universo lendário. Assim, tanto o espaço, quanto o tempo onde essas aventuras 

ocorrem são transformados, pois embora haja o resgate de uma ordem ao final da 
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lenda, o foco é na metamorfose, na transformação e recomeço, em que as novas 

gerações vão ocupando seus lugares. 

Segundo Bakhtin, “As gerações inserem um elemento absolutamente novo e 

sumamente essencial no mundo representado, introduzem os contatos de vidas de 

tempos diferentes”, o que aplicado ao conjunto da obra simoniana reafirma sua 

duração histórica e não lendária. No bojo, estes elementos utilizados por Simões 

Lopes Neto em “A salamanca do jarau” reafirmam a continuidade ao percurso de 

Blau e colaboram para o todo vital da personagem. Dessa forma, a dispersividade 

presente nas narrativas de viagens e exotismo e a idealização abstrata, comuns às 

narrativas de provação, são superados e “Graças ao vínculo traçado com o tempo 

histórico, com a época, viabiliza-se uma representação realista mais profunda da 

realidade.” (BAKHTIN, p. 215) 

Portanto, acredito, que a trajetória das personagens narradas por Blau em 

Contos Gauchescos e agora na lenda da Salamanca perdem o teor de natureza 

aventuresca superficial e ganha uma essencialidade definidora de vida, confirmando 

o que observa Bakhtin sobre as narrativas biográficas em seu estado ainda 

embrionário:   

 
 
Aqui, a heroificação desaparece quase que inteiramente (mantém-se 
apenas parcialmente e em forma modificada nas hagiografias). Aqui a 
personagem não é um ponto em movimento do romance de viagens e 
desprovido de características essenciais. Em vez da sucessão abstrata da 
heroificação do romance de provação, aqui o herói se caracteriza por traços 
tanto positivos quanto negativos (ele não se experimenta, mas visa a 
resultados reais). (BAKHTIN, p. 215) 
 
 

Ora, não foi exatamente isso que nos revelou o narrador Blau Nunes ao 

longo do seu relato de Os Contos Gauchescos? Assim, encontramos a possível 

resposta para a descrição de tipos tão opostos representados pelas personagens 

dos contos narrados por Blau, revelando não apenas virtudes, mas também 

imperfeições, assemelhando-as ao homem comum e escapando de uma natureza 

pronta e inalterável em que “os acontecimentos não formam o homem mas seu 

destino.” (BAKHTIN, p. 215) 

O estudo de Nortrop Frye (1973) também pode contribuir para a verificação 

do distanciamento da caracterização da personagem Blau Nunes em “A salamanca 

do jarau” como uma figura mítica. Atentando para o que Frye destaca em seu texto 

O Mythos do Verão, notamos que quando um mito é abordado, em caráter geral, a 
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classe social ou intelectual dominante tende a ser projetada nos ideais do herói, no 

sentido de que virtuosos heróis e belas heroínas representam os ideais dessa 

classe, enquanto os vilões representam ameaça à supremacia dos heróis.  

Haveria ainda nesta composição uma espécie de nostalgia presente na 

busca de algum tipo de idade de ouro imaginativa no tempo e espaço. Logicamente 

que muito dessa tradição também pode ser associada ao texto de Simões Lopes 

Neto, porém se considerarmos que Simões Lopes Neto selecionou para representar 

o herói da narrativa um campeiro, guasca e vaqueano, já é possível evidenciar 

algumas rupturas com o elemento tipicamente mítico. Embora um narrador anônimo 

e culto, introduza o velho gaúcho como protagonista, é Blau quem está autorizado a 

narrar as histórias ocorridas nos Pampas. Além disso, nenhum dos narradores 

presentes na lenda representa a classe social dominante, isto é, os estancieiros. 

Sendo assim, ao dar voz ao gaúcho pobre, Simões Lopes Neto, rompe com a função 

ideológica da narrativa, pois Blau não representa a classe do poder, nos levando a 

concluir que os ideais representados por ele subvertem àqueles tradicionais 

esperados do herói.  

Assim, embora exista uma aparente harmonia entre os peões e os 

proprietários de terra, e o conflito na narrativa não surja em decorrência da 

desigualdade social, como verificamos em Contos Gauchescos, Blau não se mostra 

submetido aos mandos do estancieiro. A bravura, a honestidade, a honra e o 

heroísmo não estão associados à classe social dominante, portanto, o herói, nesse 

caso, representaria uma outra classe, rompendo com a tradição observada na 

fórmula proposta por Frye (1973) sobre o mito. 

Em relação à trama, considerada elemento essencial da narrativa, Frye 

(1973) destaca a aventura. Segundo ele, a estória romanesca é naturalmente dada, 

de forma consecutiva e progressiva, enquanto outras séries de aventuras menores 

conduzem a uma aventura maior ou climatérica, comumente anunciada desde o 

começo da narrativa, cuja completude encerra a estória. Da aventura principal, 

destacamos a procura bem sucedida como elemento que dá forma perfeita à estória 

romanesca. Nesse sentido, de acordo com Frye (1973), a procura possui quatro 

estágios:  

1) Jornada perigosa e das aventuras menores predominantes 

(ágon=conflito); 
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2) A luta crucial – geralmente algum tipo de batalha na qual o herói ou seu 

adversário, ou ambos, devem morrer (phatos=luta de morte);  

3) Desaparecimento do herói (sparagmós ou despedaçamento) 

4) Exaltação do herói (anagnórisis ou recognição, isto é, o 

reconhecimento do herói que provou ser herói mesmo se não sobrevive). 

Observamos no resumo da lenda A Salamanca do Jarau que a personagem 

Blau Nunes se queixa no início da narrativa de não se sentir mais o mesmo e que, 

portanto, gostaria de voltar a ser o que era antes. Isso pode representar a busca da 

“Idade de Ouro” da qual Blau se sente roubado, e talvez por isso o clima de 

nostalgia no seu discurso, visualisando no enfrentamento com a salamanca uma 

maneira de recuperar esse tempo. 

Como mito que representa o herói de outros tempos, Blau Nunes, passa a 

envolver-se nas aventuras para o resgate do sacristão.  Na organização da narrativa 

há sempre a predominância da aventura principal, contudo, paralelamente a ela 

estão presentes as aventuras menores de Blau Nunes. A aventura maior pode ser 

designada por aquela informada no inicio da Lenda, ou seja, que para resgatar o 

sacristão e sua moura encantada era necessário um homem de coração nobre, sem 

ambições. Assim, tendo conhecimento dessa característica Blau sente que pode 

tanto ser aquele que libertará o casal, quanto também ter sua chance de beneficiar-

se com a aventura. Por conseguinte, ele se sente cada vez mais perto de realizar 

essa façanha de retomada das qualidades do mito.  

Podemos perceber, dessa forma, nessa organização, as fases da procura 

relatadas por Frye. A primeira está relacionada à jornada de Blau Nunes dentro da 

furna encantada. Para chegar até a teiniaguá ele tem que passar pelas sete provas 

da furna. Seu principal inimigo neste momento crucial é ele mesmo, já que precisa 

vencer o medo para superar cada etapa do embate. Numa segunda etapa temos o 

encontro de Blau com a teiniaguá, porém, como notamos, a primeira investida de 

Blau ainda não corresponde ao sucesso. Devido ainda a sua fraqueza de espírito, 

Blau não consegue controlar seus ímpetos e perde a chance de libertar o casal que 

disso dependia. 

Nessa fase, não há morte física nem do protagonista, nem do antagonista. 

Por outro lado, há a morte simbólica, pois tanto a teiniaguá é vencida, uma vez que 

Blau passa por todas as provas ileso, quanto Blau sai perdedor por não conseguir 

controlar seus pensamentos na fase final do enfrentamento com a velha carquincha.  
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As aventuras que seguem desse ponto em diante da narrativa fazem parte 

das aventuras menores que se encarregarão de fortalecer o herói e prepará-lo para 

o retorno, numa segunda tentativa de enfrentamento. A ambição, todavia, tira o foco 

do protagonista em sua busca inicial e por isso se perde tentando agradar a si 

mesmo. 

Nessa etapa, a moeda representando o poder da fortuna cega Blau e o 

desvia do seu caráter de homem virtuoso. Blau então se afasta do caráter mítico de 

antes, isto é, das características destacadas por Frye em relação às ações do herói, 

reforçando os aspectos de poderes maléficos e demoníacos do antagonista que, de 

alguma forma, consegue nessa fragilidade do caráter humano de Blau dominar a 

situação. Perdido em sua ambição Blau Nunes não consegue perceber que está se 

afastando dos valores que o levaram a ser considerado pelo sacristão como única 

chance de libertação.  

Segundo Frye (1973), o que caracteriza a aventura principal é a procura bem 

sucedida. Assim, reconhecemos esta fase quando finalmente Blau vence a ambição 

ao perceber que está perdendo a sua pureza de espírito e retorna à Salamanca para 

devolver a moeda amaldiçoada. Quando encontra o sacristão, ele naturalmente o 

saúda e profere as palavras que libertam o casal de cativos. Dá-se então a fase final 

de exaltação e reconhecimento do herói que provou ser digno. 

Ainda segundo Frye (1973), existem na trama duas personagens principais: 

protagonista e antagonista (respectivamente herói e inimigo) que estão em conflito. 

Das características do antagonista o autor ressalta que pode ser uma criatura 

humana comum, mas quanto mais próxima a estória romanesca estiver do mito, 

mais os seus atributos são maléficos e assumirá qualidades míticas demoníacas, 

semelhantes aos poderes demoníacos de um mundo inferior. Quanto ao 

protagonista, ou seja, o herói, cabem os atributos de divindade, análogo ao Messias 

mítico ou libertador que vem de um mundo superior. Neste caso, Frye ressalta que 

todos os valores do leitor ligar-se-iam estreitamente ao herói e não ao antagonista. 

Observa-se assim, que além dos elementos estruturais do Mito da Procura 

existe também o caráter dicotômico presente nas características antagônicas entre 

vilão e herói destacado nos elementos bem/mal, superior e inferior. Além do mais, 

verificam-se nas fases de poder de ação do herói do romance, elementos divinos e 

humanos, quando representa o mito e também o homem comum.  
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Na lenda recontada por Simões Lopes, verificamos que o antagonista 

aparece não só em um único aspecto. Ele representa ameaças a Blau Nunes no 

sentido de que pode comprometer o ponto de vista adotado pelo narrador e seus 

valores. Sendo assim, Blau está ameaçado na sua firmeza de espírito diante das 

tentações e da sedução pela oferta de tudo aquilo que não mais podia ter, como foi 

mostrado na análise acima.  

Nessa lenda, o antagonista possui várias facetas, sendo uma delas a 

teiniaguá, no que se refere à tentação. Essa personagem é descrita de diversas 

formas. Ela aparece, primeiramente, como fada moura, depois em forma de 

carbúnculo, quando é capturada por Anhangá-Pitã, que “demudou-a em teiniaguá, 

sem cabeça” (NETO, 1988, p. 143); na forma de moça, jovem e formosa, de corpo 

rijo e virgem; em forma de “uma velha, muito velha, carquincha e curvada, e como 

tremendo de caduca” (Op. Cit, p. 157), e, finalmente, “ainda uma vez a velha 

carquincha transformou-se na teiniaguá... e a teiniaguá na princesa moura... a 

moura numa tapuia formosa” (Op. Cit., p. 163). 

Para cada uma dessas personagens é enfatizada uma característica. A 

princesa moura encantada é descrita como uma fada, que tinha por finalidade, com 

o seu condão mágico, proteger os mouros na sua travessia para “as praias da gente 

pampiana” (Op. Cit., p. 143); à teiniaguá caberia a função de ser “rosa dos tesouros 

escondidos dentro da casca do mundo...”, isto é, proteger os segredos escondidos 

na salamanca do Jarau “das mãos ambicioneiras e dos olhos cobiçosos” dos 

homens (Op. Cit., p. 148); a velha deveria concretizar os desejos daqueles que 

passassem corajosamente pelas sete provas da salamanca; quanto à bela jovem, a 

ela caberia seduzir um homem sem ganâncias, o qual seria seu par, e, após ligar-se 

a ela, quebraria o encantamento feito por Anhangá-Pitã. 

À teiniaguá estão associados os elementos divinos e demoníacos 

observados por Frye quanto à caracterização do antagonista; assim, apresenta forte 

elo com ações que desafiam uma determinada ordem. A moura encantada de “A 

salamanca do Jarau”, que, no relato do sacristão, o envolveu “pela cadência 

embalante da fala induzidora” e pelos “olhos de amor, tão soberanos e cativos” (Op. 

Cit., p. 148) nos leva a concluir que a teiniaguá representa o poder de sedução que 

pode desencaminhar Blau como fez com o sacristão. 

Todavia, Simões Lopes Neto consegue redimensionar a visão em relação ao 

antagonista, uma vez que não temos claramente a resposta para a vilania na 
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representação da teiniaguá, já que ela não é total representante dessa vilania, 

porque também foi vitimada e aprisionada. Anhangá-Pitã parece, inicialmente ter 

mais as características do vilão, porém dá a impressão no início da lenda de estar 

apenas protegendo o povo nativo dos estrangeiros que ali chegaram e cujo tesouro 

desejam possuir. Blau também não representa o herói tradicional posto que possui 

muitas características que rompem com o modelo elevado de herói e tudo o que 

inicialmente faz não é em prol de uma comunidade mas sim de si mesmo, 

mostrando o individualismo fortemente caracterizado por suas ações.  

Frye destaca ainda as figuras antagônicas que se colocarão no caminho do 

herói, comprometendo o sucesso de sua busca. “Os antagonistas da procura são 

amiúde figuras sinistras, gigantes, ogros, bruxas e mágicos.” (Op. Cit., p.191). A 

antítese é aspecto recorrente na apresentação destas figuras, tendo para cada uma 

delas um par antagônico. O próprio herói possui seu par antagônico, como aqueles 

citados por Frye na figura da fada auxiliadora, do morto agradecido, o servidor 

maravilhoso, do conto popular do bufão ou mestre de cerimônias na comédia, e 

chama atenção para existência de um paralelo na estória romanesca, tais como, 

bobos e bufões aos quais se consente demonstrar medo ou fazer comentários 

realísticos e que fornecem para o realismo uma válvula de segurança localizada sem 

permitir-lhe romper as convenções da estória romanesca. 

A possibilidade de uma mesma figura subdividir-se, transformar-se através 

da apresentação de características contrastantes, indica a capacidade das 

personagens de se metamorfosear, artifício que reforça seu poder de transformação 

e mutação e se encaixa na descrição das figuras antagônicas e pares opostos feita 

por Frye. Assim, as personagens, como observamos acima, são várias, 

representadas em uma única figura, consideradas tanto em sua porção negativa 

quanto no seu aspecto de divindade. 

A metamorfose é mais explícita nesta lenda quando, depois de assumir 

tantas formas, a teiniaguá liberta-se da maldição, juntamente com o sacristão, e 

assume a figura original de “tapuia formosa”. Assim, seu aspecto sobrenatural e 

maléfico é superado através da metamorfose, transformando-se em mulher natural. 

Este pode ser um bom exemplo do maniqueísmo exemplificado por Frye recorrente 

nos contos.  

É importante observarmos também, em relação às figuras antagônicas e 

pares opostos, a figura do sacristão, que como um ente sobrenatural (vulto branco) 
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parece acompanhar sempre Blau, principalmente quando ele atravessa os perigos 

dentro da furna não deixando que ele sucumbisse aos seres e fatos estranhos que 

ali estavam. 

O herói como redentor da sociedade também pode aparecer, na análise de 

Frye, como aquele que busca recompensas ou está à procura de algum tesouro ou 

fortuna que na maioria das vezes também representam o poder e a sabedoria. Este 

tesouro geralmente está guardado em um lugar de oráculos e segredos, cheios de 

perigos e desafios onde o herói deve estar disposto a adentrar para provar ser 

merecedor e obter sua recompensa. A busca nesse caso funciona como uma 

espécie de ritual pelo qual o herói deve passar e muitas vezes ela possui um preço 

que consiste na “mutilação” do herói, cujo significado pode ser diverso.  

No caso de Blau, a metáfora pode representar a perda de sua identidade, 

bem como a exclusão do convívio com seus patrícios uma vez que nem ele mais se 

reconhece ao se deixar seduzir pelo poder que representa dominar a Teiniaguá. 

Este seria então o preço pago pela recompensa, recompensa esta recusada por ele 

no final da história ao dar-se conta de que não compensava a perda. Em vez de 

aceitá-la, mantém-se forte e sereno e assim consegue inverter toda a situação de 

manutenção do sistema criado por Anhangá-Pitã e contribui para que se abra 

espaço para uma nova era: a era da união entre o sacristão, nativo da terra e a 

moura encantada, estrangeira vinda de terras longínquas.  

Frye dá também grande ênfase à existência do tema do Dragão. Nessa 

versão, o herói enfrenta e mata o dragão, casa com a moça e sucede o reino que se 

encontra infértil, como modelo da forma básica da estória romanesca de procura. As 

analogias desse tema são diversas, assim como podem ser diversas suas variações, 

como o monstro bíblico destacado por Frye, comumente chamado Leviatã. Vindo do 

mar, está destinado a ser morto pelo seu inimigo, o Messias, no “dia do Senhor”. Da 

mesma forma que o dragão, Leviatã parece associar-se à “esterilidade” natural do 

mundo decaído, com o mundo arruinado da luta, da pobreza e da doença, no qual 

Jó é lançado por Satã, e Adão pela serpente, no Éden. Assim, esses monstros 

representariam a desordem sob a qual Satã tem algum poder.  

No livro do Apocalipse todas essas figuras, isto é, o Leviatã, Satanás, e a 

Serpente Edênica possuem a mesma identificação. Supõe-se então que o Dragão 

também se identifica com essas figuras, assim como o herói identifica-se com Adão 



140 

 

e com o Messias, responsável por matar Leviatã e resgatar a todos do mundo 

decaído.  

Na lenda A Salamanca do Jarau, Anhangá-Pitã tem funções semelhantes a 

Leviatã, já que é o responsável pelos duzentos anos de decadência da terra e prisão 

do sacristão e da moura. Todavia, ele é o Diabo Vermelho de Guaranis e Tapes, 

identificado também ao carbúnculo, que por sua vez está associado à teiniaguá, 

como cita Meyer, “o Diabo Vermelho, o Carbúnculo da região ondina e teiniaguá da 

região missioneira, são denominações diversas do mesmo animal fabuloso, 

propiciador de riquezas, (MEYER, p.16). Dessa forma, entendemos que a teiniaguá 

encontra-se associada ao mundo das bestas-feras, do animalesco e dos instintos; 

por conseguinte, unir-se a ela representa a fusão com todo esse universo. Portanto, 

quando tanto o sacristão, quanto o Blau aventuram-se na furna encantada, pode 

significar à adesão a esse mundo sobrenatural.   

Vale ainda ressaltar as versões seculares de viagens dentro de monstros 

destacadas por Frye que podem aparecer na estória romanesca com outras 

sugestões tais como a imagem do labirinto. Este labirinto representaria as peripécias 

pelas quais o herói deve passar numa espécie de provação, em que será tentado e 

da qual deverá sair vitorioso em sacrifício aos que pretende libertar. Essa versão 

muito se assemelha com o que verificamos acima, quando Blau aceita entrar na 

furna e enfrentar as ameaças em prol da liberdade do sacristão. 

O tema do labirinto é também associado por Frye ao mito apocalíptico no 

Gênese e o mito milenar no Êxodo. 

 
 
No primeiro, Adão é expulso do Éden, perde o rio da vida e a árvore da 
vida, e erra pelo labirinto da história humana até ser restaurado em seu 
estado original pelo Messias. No segundo, Israel é expulsa de sua herança 
e erra pelos labirintos do cativeiro no Egito e em Babilônia até ser 
restaurada em seu estado original na Terra Prometida (FRYE, 1973, p.189).  
 
 

Desta forma, tanto o Éden como a Terra Prometida equivalem 

metaforicamente ao paraíso perdido e a reconquista do mesmo, para isso Leviatã 

deve ser derrotado (muitas vezes enganado) pelo herói. 

Da metáfora da viagem dentro de monstros observada por Frye destacamos 

tanto o aprisionamento do sacristão e da moura encantada na furna, como a 

aventura de Blau dentro dela. Momentaneamente devorado pela salamanca, 

literalmente no seu interior, pode corresponder a uma variação do tema. Assim, 
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unem-se as figuras alegóricas do monstro inimigo do Messias, tanto no que se refere 

à Salamanca, quanto no que concerne à figura de Anhangá-Pitã e à teiniaguá. As 

três imagens representam uma só, análogas àquelas referentes às imagens de 

Leviatã, destacadas por Frye sobre o arquétipo do Gênese e do Apocalipse. Além do 

mais, podemos resgatar a figura bíblica de Adão e Eva nas personagens do 

sacristão e da moura encantada, da mesma forma como podemos associar Blau ao 

Messias empenhado no resgate do paraíso perdido, como veremos mais adiante. 

Há ainda um quarto aspecto do mito da procura que antecede à recognição 

do herói. Este diz respeito ao desaparecimento do herói (sparagmós ou 

despedaçamento), completando a estrutura arquetípica do mito da procura, que são 

também as formas representativas da comédia (anagnórisis), romance (ágon), 

tragédia (phatos), ironia ou sátira (sparamós).  

O tema do exílio por desobedecer à ordem moral é recorrente nos textos 

simonianos e geralmente aparece com função moralizante. Porém, é em “A 

salamanca do Jarau” que esse tema se destaca. A teiniaguá, como se pode verificar, 

conduz o sacristão à passagem do mundo humano para o sobrenatural, e ao 

ingressar nesse universo o sacristão perde a si mesmo e é condenado ao 

isoamento.  

A união entre os dois mundos, natural e sobrenatural, funciona como 

instrumento de contaminação do mundo humano e desgraça da vida individual, 

prolongamento da maldição engendrada por Anhangá-Pitã. Assim, o encontro com a 

teiniaguá coloca em risco o mundo natural e seus preceitos morais. Segui-la seria 

desobedecer aos códigos deste mundo e, portanto, ser excluído dele e condenado a 

viver à sua margem, como aconteceu tanto com o sacristão como com Blau, quando 

estava sob o efeito da moeda mágica. Ceder a ela significa privar-se de tudo que o 

mundo natural oferece, e é essa a pior das privações, pois, como observamos, 

ambos, Blau e o sacristão, possuíram tudo o que almejaram, mas não podiam 

usufruir dentro do espaço humano, o que os coloca em situação de exílio. Ambos 

recebem uma espécie de punição por desobedecerem à ordem natural: 

 
 
O encantamento do sacristão foi a condenação por desejar o amor do bicho 
imundo. O de Blau o reduz à solidão, na tentativa de ultrapassar sua 
condição de não ter nada e poder possuir tudo. Blau é diferente do sacristão 
por ser um tipo, possuidor de valores da cultura a que pertence e mantém a 
propriedade de corrigir seu erro. Neste complexo jogo de evolução 
psicológica, com noções do arrependimento, da culpa, da piedade e da 
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remissão, torna-se possível ver os segredos da destruição dos encantos da 
salamanca e do mito da teiniaguá (FÁVERO, s. d.). 
 
 

Além disso, ela é apresentada como detentora de um conhecimento que 

conduz à perdição, ao introduzir ambos “nos mistérios do submundo”, do qual 

somente poderão sair após atingirem o conhecimento pleno do bem e do mal. 

Somente após atingirem esse conhecimento de que não podem possuir a teiniaguá, 

é que ambos poderão retornar a sua plenitude do mundo natural. 

Assim, para que o sacristão e a moura encantada fossem libertados da 

maldição, era necessário alguém desprendido da contaminação da luxúria e da 

ganância: “alma forte e coração sereno!... Quem isto tem, entra na salamanca, toca 

o condão mágico e escolhe do quanto quer... [...] Alma forte e coração sereno! Si 

entrares assim, si te portares lá dentro assim, podes então querer e serás servido!” 

(LOPES NETO, 1988, p. 153). 

Sobre a simbologia Apocalíptica, percebemos que ela está associada à 

simbologia do Gênese, uma vez que, 

 
 
A sensação de estar num mundo apocalíptico, acima, e um mundo cíclico, 
embaixo, também está presente, quando do Jardim do Éden todas as 
sementes do mundo vegetal caem no mundo, atrás, enquanto a vida 
humana prossegue (FRYE, 1973, p.201),  
 
 

Dando a ideia de morte e ressurreição. Podemos perceber, então, a relação 

“do desastre cósmico que destrói toda a sociedade da ficção, exceto um pequeno 

grupo, que começa a vida de novo nalgum lugar protegido” (FRYE, 1973, p.200).   

Semelhante ao descrito por Frye nesse trecho, observamos as ocorrências 

em “A salamanca do Jarau”, pois da mesma forma Blau Nunes está envolvido na 

situação apocalíptica do mito do gaúcho. Este encontra-se em crise com o modelo 

do qual o narrador é saudoso. Porém as transformações na sociedade são visíveis e 

inevitáveis e empurram Blau para fora dessa realidade onde o mito não mais 

responde pelas necessidades e anseios dos que habitam essa sociedade que 

emerge deixando para trás alguns dos muitos valores que formavam a visão de 

mundo de Blau. É o surgimento de um mundo estranho a ele, que ameaça seu 

passado e causa estranhamento às situações que agora ele presencia, como 

observamos nas análises dos contos gauchescos. 
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A voz da avó charrua de Blau aparece na narrativa como elo com o passado 

de Blau e sua união com o momento de transição que ele vive. Ela é a conexão 

entre o espaço e tempo, passado e presente, tradição e a proposta do novo, o 

cronotopo em ação. Há na sua fala a marca da profecia do apocalipse e do 

renascimento do qual Blau fará parte. Nesse sentido, no mito da procura, ela 

representa a voz da mãe sábia destacada por Frye, pois representa o conhecimento 

antecipado dos fatos e conecta as gerações. 

Assim, nos remetendo também ao mito bíblico, a união do sacristão com a 

teiniaguá como a adesão do homem ao comportamento de transgressão por 

desconsiderar os avisos divinos de manter-se longe da tentação da carne e dos 

bens materiais desviam o homem do estado puro, prenunciando, desta forma, o 

apocalipse. Unir-se a ela significaria ser tão amaldiçoado quanto ela. Aqueles que 

sucumbissem às tentações da teiniaguá também seriam amaldiçoados e 

condenados. Possuí-la era possuir o próprio mal, contudo, também pode significar 

uma iniciação no conhecimento do mundo sobrenatural como já verificamos, o que 

até então era de domínio somente das divindades. Portanto, possuir a teiniaguá 

representava também ter sorte, amor, sabedoria, força, mando, riqueza e arte, os 

sete poderes que ela oferecia àqueles que aceitassem o desafio de entrar na 

salamanca encantada. Quando ambos se unem à teiniaguá, condenam a si próprios, 

pois um nega sua fé cristã e o outro sua própria identidade, não sendo mais 

reconhecidos como parte do meio em que habitam. 

Todavia, nem Blau, nem o sacristão podem possuir os dois reinos, ou seja, o 

natural e o sobrenatural, portanto eles precisam optar por um ou outro. Todavia, 

essa é uma falsa opção já que o envolvimento deles com o sobrenatural não lhes 

traz riquezas e sim maldições, deixando como única possibilidade de harmonizá-los 

renunciar ao mundo sobrenatural, obtendo, assim, o direito de retornar ao mundo 

natural, como foi observado anteriormente. Além disso, esta é a única forma de 

libertação do casal que, após todos os embates e conflitos, passa a ser natural 

novamente, e assim, a ter uma relação pura, restabelecendo a ordem para ambos. 

Somente assim, podem viver plenamente seu amor, desta vez como homem e 

mulher, que era a teiniaguá, purificando-se numa espécie de rito de passagem 

quando abdica dos poderes sobrenaturais e enfim liberta-se de sua ligação com 

Anhangá-Pitã.  
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O sacristão, por sua vez, reconhece seu pecado duplo: a luxúria, que o 

transformou em cativo da princesa moura, e a negação a sua fé cristã; arrepende-se 

e, portanto, após duzentos anos de maldição, aprisionado na furna encantada, que 

tem como simbologia o mistério das coisas desconhecidas e proibidas, é libertado. O 

protagonista Blau Nunes tem a renúncia e a piedade como salvação e assim a 

harmonia entre os dois mundos é finalmente estabelecida depois que ele reconhece 

e aceita sua condição de gaúcho pobre e a união do sacristão com a moura 

encantada entra em conformidade com o paradigma cristão de união entre homem e 

mulher naturais, assegurando e validando sua relação cumprindo-se, desta forma, o 

mito apocalíptico.  

Finalizando a análise em relação ao Mito da Procura, essa teoria nos auxilia 

a identificar várias questões na obra simoniana, pois observamos muitos aspectos 

dela na elaboração e organização da narrativa possibilitando-nos uma aproximação 

dos elementos apontados por Frye na maneira como Simões Lopes Neto reconta a 

lenda d’A Salamanca do Jarau. Ela nos orienta, por exemplo, a entender que em 

algum momento o efeito mítico perde seu sentido na narrativa, devolvendo o caráter 

humano ao protagonista. Assim, até certo ponto Blau cumpre as características tanto 

do mito quanto do herói, mas de alguma forma seu criador o desvia do modelo, 

quando a partir de sua individualidade sofre a metamorfose a tempo de aceitar seu 

estado humano.  

Contudo, não podemos negar que o mito é revivido e reverenciado, pois a 

manifestação dos atributos míticos na passagem de Blau pela furna encantada 

reacende seu potencial de salvador e redentor.  Portanto, fica claro na metáfora da 

não posse da teiniaguá, que representa todo o poder ambicionado, que o mito não 

pode se tornar propriedade, tampouco é exclusivo de um grupo. Além disso, a meu 

ver, tudo na obra de Simões Lopes Neto converge para a cisão com os elementos 

que reforçam o papel do protagonista Blau Nunes como mito e, embora, valorize os 

elementos que enfatizam a cultura gaúcha, o autor não cai na armadilha da 

idealização. 

Poder-se-ia alegar ainda o caráter nostálgico e passadista típicos do 

romantismo, e principalmente a influência do romancista José de Alencar, 

observada, sobretudo, no final da lenda da Salamanca que de certa forma coincide 

como o final de O Guarani, com a lenda do Noé indígena, que ao sobreviver ao 

dilúvio une-se ao seu par para povoar a terra, tendo também os mesmos 
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aproveitamentos da narrativa de Alencar: o elemento estrangeiro e o nacional, o 

lendário e o religioso. 

 
 
E assim, quebrado o encantamento que suspendia fora da vida das outras 
aquelas criaturas vindas do tempo antigo e de lugar distante, aquele par, 
juntado e tangido pelo Destino, que é o senhor de todos nós, aquele par 
novo, de mãos dadas como namorados, deu costas ao seu desterro, e foi 
descendo a pendente do coxilhão, até a várzea limpa, plana e verde, serena 
e amornada de sol claro, toda bordada de boninas amarelas, de bibis roxas, 
de malmequeres brancos, como uma cancha convidante para uma cruzada 
de ventura, em viagem de alegria, a caminho do repouso!...  (Op. Cit., p. 
163) 
 
 

Contudo, é inegável que há um rompimento estético estrutural na 

configuração das fases do texto simoniano, especialmente as evidenciadas sobre a 

representação do tempo e espaço e da voz que narra, contrariando os padrões 

destas tradições devido à perspectiva subjetiva com que elas são narradas.  

Todas essas análises apresentadas visam fundamentar a qualidade literária 

da obra simoniana por meio de suas inovações formais, indo além do mero registro 

da lenda ou sua transcrição, – como pretendia modestamente o autor, segundo a 

nota introdutória das lendas –, mas principalmente por manter a coerência com o 

propósito de sua obra, atingindo seu nível artístico. Assim, quem fala nos contos 

gauchescos e na “Salamanca do Jarau” é o guasca desempenado, o campeiro e 

vaqueano, rompendo com as tradições que buscaram sempre entregar a voz da 

narrativa para membros de uma hierarquia social que estivesse em uma posição de 

dominância, como se isso lhe conferisse a autoridade de falar por todos. Na obra 

simoniana, portanto, o narrador culto sai de cena e entrega a voz do relato a quem 

de fato pertence e interessa, na sua linguagem e do seu ponto de vista, mesmo que 

isso signifique causar alguns desagrados, uma vez que sua voz vem dos quadros 

sociais que desmistificam o papel de outros. 

 

3.3 O NARRADOR DE SERTÃO 

 

Na obra Sertão de Coelho Neto todos os contos apresentam um narrador 

com uma linguagem que destoa daquela do mundo narrado, mostrando que ele não 

faz parte daquele universo. Mesmo nos contos narrados em primeira pessoa, a 

figura do narrador é sempre um passante, um visitante ou um curioso. Além disso, 
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embora os contos que compõem o livro estejam agrupados sob o mesmo tema do 

homem rural e organizados em relação ao mesmo tempo e espaço, não há, pelo 

menos de maneira arquitetada, um narrador uno, não podendo ser estabelecida, 

dessa forma, com exceção de algumas particularidades, uma unidade narrativa 

fundamentada na voz que narra no sentido de construir um percurso da personagem 

rural como percebemos na saga de Blau Nunes.  

Coelho Neto era um amante do sertão, assim como também o fora do 

Oriente, e da mesma forma que se dedicava aos seus temas, utilizando os motivos 

orientais para compor seus textos, também prestava sua homenagem ao sertão e 

seus supostos habitantes. Em “A tapera”, por exemplo, já no início da narrativa, 

temos a descrição de dois tipos: “Os vaqueanos que viajam léguas e léguas pelo 

sertão bravo a dentro com um clavinote à bandoleira, o largo facão à cinta e uma 

triste canção guaiada.” (COELHO NETO, p. 83) e o sertanejo: “tabaréu macambúzio, 

o pito nos beiços, [...] olhos extasiados como um fakir penitente” (Op. Cit., p. 85).  

A linguagem dessas figuras contrasta entre elas e também com a linguagem 

do narrador. Um é proveniente de terras férteis e agradáveis, empostado em seu 

cavalo viajeiro. Tudo nele contrasta com o cenário descrito, o sol flamejante, campo 

de erva murcha que teimava em brotar dentre os pedregulhos, um boi de anca 

ossuda, com a cauda pelada de gafeira. O viajante e seu cavalo destoam do cenário 

aterrador do sertão e ambos sofrem no ambiente ao qual não estão habituados.  

É nesse contraste que o narrador nos lança na história que vai relatar. 

Entendemos logo que se seguirão elementos de estranheza, pois cada vez mais o 

narrador demonstra que está aventurando-se em um universo que não lhe pertence. 

Assim, a estratégia utilizada pelo autor para inserir seu narrador no universo do 

homem rural é a busca de um caminho mais aprazível para sua longa viagem, uma 

travessia por caminhos desconhecidos e de acontecimentos fantásticos, de 

veracidade questionável e de exposição a um ambiente repleto de ameaças 

naturais.  

O que nos revela esse narrador, portanto, com seu olhar privilegiado, pois 

tudo sabe, seja no papel de testemunha ou de observador, é um ambiente hostil, de 

paisagem selvagem e exótica. Todavia, “A tapera” talvez seja a única narrativa de 

Sertão em que o autor consegue elaborar as instâncias narrativas, pois diferente das 

demais, que constituem um padrão na obra, nota-se a construção de um esquema 

enviesado, tão complexo quanto os padrões das revelações feitas pelo narrador. 
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Assim, temos uma narrativa dentro de outra narrativa, onde um narrador se vale de 

outro narrador em primeira pessoa para legitimar o fato narrado.  

A arquitetura se dá nos seguintes moldes: há um narrador de primeiro grau, 

que cede a narrativa para um narrador de segundo grau, quem, por sua vez, recorre 

à estratégia da memória para resgatar a história de seu passado. Nessa espécie de 

revezamento, a história passa a ter não somente um narrador, mas dois que operam 

dentro dos relatos: o acontecido com o jovem viajante que se perde na mata, em 

busca de um caminho para o sítio dos Reis Magos; e a estranha narrativa do velho 

das terras mal assombradas de Santa Luzia.  

A estratégia nos lembra, é claro, a utilizada por Simões Lopes Neto para 

compor Blau Nunes, pois o narrador de “A tapera”, um viajante, também cede a voz 

para o morador local, passando então a ouvinte, cuja função é repassar o que ouviu 

para garantir a veracidade dos fatos narrados. O narrador de primeiro grau nos dá 

três versões do caso ocorrido nas terras de Santa Luzia: duas racionais e uma 

fantástica, porém questionável devido ao estado de estafa do jovem viajante. Apesar 

do tom questionador que o relato recebe devido à hesitação na postura do narrador, 

colocando em xeque o que realmente aconteceu com ele no percurso, esta é a única 

narrativa em que vemos o narrador comprometido com o discurso de suas 

personagens e dá um mínimo de crédito a elas.  

Outro aspecto que chama a atenção na narrativa está nas marcas de 

oralidade na fala das personagens locais que contrastam com a linguagem culta do 

narrador, deixando explícitas as diferentes culturas envolvidas. As marcas de 

oralidade mais próximas do homem do campo provêm, portanto, de uma camada 

mais baixa dos habitantes do lugar, captadas no linguajar do homem rural sertanejo, 

pois tanto a linguagem do velho Honório, proprietário das terras de Santa Luzia e 

narrador de segunda instância, quanto do narrador, vindo de outras terras férteis, 

não fogem ao padrão culto. Essa diferença na linguagem, que marca as hierarquias 

do campo, está presente desde o início do conto, na descrição que o viajante faz do 

sertanejo que encontra nos caminhos do sertão. Ela também é recorrente em todo o 

livro Sertão. 

 
 
À curta distância da mata, quase ao chegar às primeiras árvores, vi surgir 
um lento animal de cargueiro, fulo, escaveirado, trôpego. Vinha a trote, 
balançando as orelhas e, sobre o lombo, as pernas cruzadas, um tabaréu 
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macambúzio, o pito nos beiços, trazia os olhos extasiados, como um fakir 
penitente.  
As patas do meu cavalo, ressoando nas pedras, despertaram o sertanejo. 
Levantou os olhos e, dando comigo, saudou-me à maneira religiosa dos 
serranos, tirando o seu largo chapeirão de couro acabanado: 
- Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 
- Para sempre seja louvado! E, sem mais, para acertar o itinerário, indaguei: 
- Onde vai ter este caminho, patrício? 
- Indo vosmecê por esse carreiro fora vai ter direitinho na Tapera de Santa 
Luzia, onde vive o velho. À mão direita é o caminho do Missionário, onde há 
mocambos: é mato bravo patrãozinho: vai dar na serra. (Op. Cit., p. 85) 
 
 

Com essa citação podemos exemplificar várias diferenças entre o viajante e 

os moradores locais, a começar pela própria observação do narrador quanto ao 

aspecto físico, tanto do animal quanto do homem sertanejo – que juntos parecem 

um só, tão semelhante a aparência; primeiro, o homem rural sertanejo conhece bem 

o lugar para poder indicar o caminho mais curto e mais confortável para o viajante; 

segundo, o narrador não se iguala ao sertanejo, a quem atribui os hábitos religiosos; 

e por último, o sertanejo se dirige a ele em tom submisso atribuindo-lhe o título de 

patrãozinho. Esse tratamento percorrerá toda a obra de Coelho Neto, pois todas as 

marcas de hierarquia entre personagens e narrador estão condicionadas a essa 

relação, mesmo quando as personagens são visivelmente mais velhas que o 

narrador, o que demonstra que a relação é de poder e reforçam a constante 

condição de subserviência das personagens, seu condicionamento e estado de 

inferioridade em ralação a quem as narra.  

No tocante à linguagem do homem rural sertanejo, também é recorrente a 

tentativa de Coelho Neto de imitar a cadência da fala do povo que busca 

representar, mas essa tentativa apenas realça o contraste com a fala culta e 

empolada do narrador, revelando um olhar de fora que procura dar significado à 

mentalidade rural, sem captar a linguagem como autoexpressão do inconsciente, 

mas via imitação folclórica da sua oralidade.  

Assim, quem fala em sua obra é esse “eu”, “patrãozinho”, tradicional 

narrador culto, representante das classes abastadas, proprietário de terras, que 

também se identifica como “o companheiro” na narrativa “Firmo, o Vaqueiro”, cuja 

relação com os roceiros se dá apenas no nível do entretenimento, quando “ia passar 

as férias na roça” (Op. Cit., p. 142), e ouvia as histórias de princesas, gigantes 

antropófagos, de Yaras que seduziam remadores.  



149 

 

Nota-se na personagem Firmo uma expressão diferente das outras 

representadas ao longo do livro de Coelho Neto, uma espécie de saudosismo na sua 

fala. Todavia, o narrador não se permite mergulhar na subjetividade desta 

personagem e explorar sua psicologia deixando apenas a inferência através de 

pequenos detalhes de seu discurso, que Firmo é um ser deslocado no espaço e no 

tempo. 

 
 
Firmo vivia das recordações. Passava os dias caminhando de um lado para 
o outro, visitando as palhoças, ou à beira do rio para vêr e ouvir as 
lavadeiras, quando não se mettia em casa a fazer bodoques para as 
creanças.  
À tarde sentava-se em um pilão quebrado, á porta da casa, e deixava-se 
estar inerte, os olhos ao longe: “Estava vivendo”... dizia quando eu lhe 
perguntava que fazia ali sozinho.(COELHO NETO, 1921, p. 143, 144) 
 
 

É dessa forma, portanto, por meio de seu olhar enviesado, que o narrador 

nos permite adentrar nessas mentalidades do sertão que representa. Assim, 

podemos dizer que é o discurso do narrador que define a visão de mundo de suas 

personagens e não as próprias personagens, uma vez que elas não se manifestam 

no universo ficcional, mas são apenas mostradas.  

A superstição é um dos elementos que fazem parte da configuração das 

personagens. Porém, esse elemento não atua como, por exemplo, destaca 

Guimarães Rosa no conto “São Marcos”, como característica inerente ao ser 

humano, independente de seu credo. Aqui, funciona como definição de seres 

reprimidos, mais pelo medo, do que pelo respeito às suas entidades. 

 
 
Homem d’alma ingênua, nascido e creado nos sertões solitários, sempre a 
ouvir, nas vigílias dos ranchos, nos campos ou nos pousos das villas, 
lendas de espíriots malignos, casos estranhos de assombramentoe de 
apparições, vinganças d’almas, correria de demônios ou de animaes 
macabros ou beneficências de velhos centenários que, nos rigorosos 
tempos dos frios, batendo, à noite, à porta das cabanas, pediam lume e 
pão, tiritando, molhados, e que eram o próprio Deus ou um santo da sua 
corte que andava provando a piedade dos homens. Thomé Shahyra 
respeitava, com terror supersticioso, todas as abusões e praticava a 
caridade, mais levado pelo receio do que pelo coração, curvando-se muito, 
devoto e humilde, se lhe chegava à porta estafado , faminto, um velho 
caminheiro d’esses que costumam trilhar vagarosamente as estradas 
longas, pela sombra fresca dos espinhaes, com um páu de arrimo e um cão.  
[...] 
Se á noitinha, da porta da casa, via uma estrella cadente scindir o espaço, 
erguia-se com respeito e pronunciava sempre a frase protetora: Deus te 
guie; 
[...] 
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Às sextas feiras, dias aziagos, as codornas podiam vir mariscar no terreiro, 
podiam as pacas e as cotias devastar as roças, Shahyra deixava-se estar 
de braços cruzados. (Op. Cit., p. 263,264)  
 
 

Assim, em oposição à estratégia de Guimarães que agrega todos os credos, 

nos textos de Sertão há uma cisão entre as crenças e uma espécie de punição 

àqueles que aderem às impurezas do mundo pagão. Estas questões são reforçadas 

pelo narrador no enfoque que dá às consequências sofridas pelas personagens em 

decorrência de sua postura, mas também demonstrando a intolerância dos 

habitantes em relação à cultura do outro. É o que se apreende de uma das cenas do 

enterro da velha índia Teçaí. 

 
 
O sino, entretanto, gemia pela pagã, a igreja abençoava a bárbara, mas o 
céu a mais e mais fechado, parecia trancar-se para não receber a alma 
infiel da índia feiticeira, cujo corpo encarquilhado ia a caminho da cova, ao 
tinir da sineta e ao triste balar do borrego, deitado na rede que ella mesma 
tecera, que nem um caixão lhe deram os piedosos cristãos de Itamina. (Op. 
Cit., p. 78) 
 
 

O narrador de Sertão também faz diversas referências ao mundo dos negros 

escravos ou recém-libertos. O que chama atenção, todavia, é a descrição do 

universo onde estão inseridas essas personagens que, de alguma forma, 

desconstrói sua condição de cativos. O discurso corrente em praticamente toda a 

obra é de um ambiente apaziguador, abalado somente pela doença e superstições, 

uma vez que a condição de escravo não é a discussão em destaque, nem 

questionada pelo discurso das personagens, que muito pelo contrário, mostram-se 

concordantes com sua condição. A ênfase é muito mais na agressão da doença 

(cólera) que atinge a “todos”, do que na condição do ser humano escravizado. 

 
 
Velhas senzalas ermas, escancaradas ao tempo, apodreciam sem que 
ninguém as procurasse, a não ser o cão familiar que errava entrezilhado, 
ganindo sua tristeza e a sua lepra, saudoso e faminto, farejando os 
caminhos d’antes trilhados pelo dono e recolhendo, à noite, às cinzas frias 
do borralho doméstico. E continuamente, num dobre fúnebre, o sino de 
Santa Eulália espalhava pelo fundo do sertão os seus soluços de bronze. 
(PRAGA, p. 11) 
 
 

A diferença entre os proprietários de terras e os moradores que nela residem 

é que da doença foge quem é rico, migra para longe dela, e quem não tem o poder 

econômico é deixado para traz, à sua própria sorte. Apesar disso, não há, na maior 
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parte das personagens que derivam desse meio, revoltas ou questionamentos em 

relação ao que acontece a elas.  

O diálogo entre mãe e filho em “Praga” exemplifica bem a mentalidade do 

escravo no discurso do narrador. Enquanto a mulher não questiona sua situação, 

seu filho Raymundo reivindica a liberdade, porém sua reivindicação é desqualificada, 

uma vez que ele é um ser que já carrega o estigma de diversos crimes apontados 

pelo narrador ao longo da narrativa e, portanto, seu discurso não tem legitimidade, já 

que suas atitudes o desautorizam a qualquer exigência de liberdade.  

 
 
Raymundo de pé diante d’ella interrogou-a sobre os seus negócios 
perguntando com interesse pela criação e pela cultura de sua roça de milho 
A velha desceu o olhar dizendo: 
- vai como Deus quer... 
- vosmecê com o que tem mãi, podia viver descançada, se quizesse. 
Pagava a nossa liberdade e íamos trabalhar juntos num canto qualquer. 
Vosmecê sabe: não há trabalho que me faça medo. Com o que sei fazia 
uma casinha para nós dois e, em pouco tempo, podíamos ter com que 
passar os dias. 
- a velha conservou-se imóvel. 
- Tenho um conhecido que se offereceu para tratar da minha liberdade... 
Falo com elle sobre vosmecê. Se vosmecê quizer...? 
Dina, calma, sempre a fumar o seu pito, sacudiu a cabeça negativamente. 
- Por quê? Mas vosmecê não pensa em deixar esta sina de captiveiro? 
- Nasci assim! Disse com accento doloroso, erguendo os ombros. 
- Mas olhe que a velhice etá ahi. Vosmecê já não pode com o cabo da 
enxada. 
- Quem? Exclamou com arrogância. Ainda não pedi a ninguém para fazer a 
minha tarefa. 
- Mas não é melhor que a gente trabalhe para nós? Não é melhor ser livre? 
- Ora há muito captivo no mundo de Deus... 
- Se há é que nenhum pode fazer como vosmecê, se quizesse... Os outros 
não têm posses. 
- E eu?... Que é que eu tenho? Trapos.  
- E dinheiro, concluiu o filho. (Op. Cit., p.43) 
 
 

Mesmo aqueles que são livres para decidir seus rumos são representados 

pelo narrador como pessoas sem ambições e acomodadas com a vida que 

conhecem. Em “A cega” e “Os velhos” o narrador até menciona o desejo das 

personagens de construir um patrimônio, porém enfatiza que esses esforços estão 

sempre sendo desfeitos por conta do imaginário místico que impede o avanço, o 

progresso. Assim, segundo o narrador, as personagens com sua mentalidade 

arcaica afastam de si qualquer possibilidade de crescimento intelectual e econômico, 

por isso continuam num modo de produção econômico baseado no escambo, no 

plantar para consumir, no extrativismo e no sistema de posses, cujas justificativas 

são diversas apontadas pelo narrador. 
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Os terrenos do plantio eram na planície onde cresciam os milhos altaneiros 
e o feijoal alastrava; as ramas das aboboreiras cobriam uma extensão larga, 
o mandiocal verde-negro forrava a vertente da colina, insinuando-se por 
entre o cafezal, uma centena de pés, mas tão viçosos que supriam o paiol 
e, às vezes, nos anos férteis, transbordando as arcas, o velho levava o 
restante ao mercado onde roçava os alqueires por peças de madapolão ou 
de zuarte e morim e baeta para os rigorosos frios ou então por instrumentos 
de lavoura ou louça para a mesa. 
- Que havia de fazer do dinheiro? Melhor era ter a casa abastecida e um 
leito mole, que já não suportava as duras palhas de milho dos catres 
sertanejos. Para que o havia de guardar? Ia-o empregando, mal o recebia, 
para que algum ambicioso mau não fosse, à noite, armado, ameaçá-lo no 
seu sossego, assassiná-lo mesmo [...] viviam modestamente e felizes [...]. 
(Op. Cit.,p. 258-259) 
 
 

O narrador da obra de Coelho Neto é, portanto, tão alienado quanto as 

personagens que apresenta, uma vez que não consegue fazer nenhuma reflexão 

sobre o ambiente que retrata. Para ele tudo é exótico e mostrado como cenário, 

mesmo o sofrimento dos habitantes é pintado por ele como um quadro onde primam 

as descrições dos tipos que ali residem de forma condicionada.  

 
 
Ás vezes, nas balsas que desciam o rio, impelidas a varejão por cinco ou 
seis negros reluzentes, de tanga apenas passada à cinta, levantava-se um 
berro gemebundo e, quem olhasse, veria todos os braços fortes alçados 
para o céu, alguns erguendo os varejões à maneira de lanças, os olhos 
altos, as bocas escancaradas, vozeirando o mesmo grito: Vailha-nos Deus! 
Que era um clamor de piedade para um companheiro, estirado nos paus da 
balsa, o peito exposto à luz, zurzido de moscas, gemendo enquanto as 
ciganas grasnavam nas margens olhando os camalotes de aningas que 
desciam ao sabor d’água e as garças finas, alvas, esguias, passavam no ar, 
uma atrás das outas, estalando os bicos, os pés juntos, hirtos, duros como 
frechas. (PRAGA, p. 14) 
 
 

Mesmo nos contos que não tratam especificamente do universo do negro, o 

narrador enfatiza essa condição de passividade das personagens, que sofrem ou 

com os males advindos das doenças ou com as intempéries do clima impiedoso do 

local, mas sem nenhuma reação a isso.  

Sobre todas as questões percebidas no discurso do narrador de Coelho 

Neto, a linguagem literária do autor é a que mais chama a atenção, pois além de 

ressaltar as marcas que diferenciam ambos, narrador e personagem, evidenciam as 

dificuldades do autor em ultrapassar as barreiras que separam a linguagem do 

homem culto e a do homem rural, com sua sintaxe, com sua sonoridade específica e 

suas expressões. Assim, notamos na configuração destas duas instâncias 
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narrativas, o principal contraste nos textos de Sertão, marcado no esforço do autor 

de delimitar as fronteiras destas linguagens. Tal empreitada é muitas vezes levada 

ao extremo e como consequência chega a comprometer a fluência da leitura de seu 

texto. 

A exemplo do exposto, o principal conto que denuncia essa hierarquização 

da linguagem é “Mandoví”, onde claramente encontramos quem fala no universo da 

ficção de Coelho Neto através das marcas do dialeto truncado das personagens, 

expresso na forma como a linguagem é grafada para caracterizá-las como 

desconhecedoras da norma padrão da língua, ao mesmo tempo em que a 

linguagem contrasta com as ponderações pedantes do discurso do narrador, sem 

máculas à norma culta, discurso esse, que o autoriza a mostrar as mentalidades das 

gentes do sertão caracterizadas como ignorantes e regidas pelo medo, remorso, ou 

ainda pelo imaginário revestido por conclusões simplistas, únicas atingidas por seu 

intelecto comprometido por suas crenças. 

Todo o conto é uma tentativa frustrante de dar conta da linguagem da 

população rural. A ênfase na transcrição fonética, como já foi observada no capítulo 

sobre as personagens, em relação à fala dos vaqueiros, é evidência do abismo que 

se interpõe entre o narrador e suas personagens. O trecho a seguir é uma amostra 

do que é recorrente em todo o conto: 

 
 
  Foi aqui que u Italianu appareceu mortu. 
  Qu’intalianu? 
   U da história di Manésinhu. 
[...] 
  Adeu, genti. Ocês foi falá di tanta cosa qui eu não sei como vou pur essis 
mattu sósinhu. Óia, fogu já não levu, não qui não queru historia nu caminhu. 
Jirimia tá hi i Jirimia não tinha medu di nada. (Op. Cit., p.252, 253) 
 
 

As diferenças não se limitam ao vocabulário ou problemas de concordância. 

O autor empenha-se em detectar principalmente o aspecto fônico da fala rural, o que 

leva toda sua obra a uma falta de coerência metodológica com os outros discursos 

que ela veicula, servindo apenas para confirmar as hierarquias existentes dentro do 

universo representado, pois quem detém a fala sem deturpações é o representante 

do poder econômico das elites rurais, enquanto ao homem rural comum é delegada 

a fala pitoresca.  

Segundo Antonio Candido, para que a obra Sertão fosse coerente, seria 

necessário levar a estratégia de transcrição às últimas consequências e grafar todas 
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as palavras na modalidade da transcrição fonética. Sobre os critérios adotados 

apenas em parte da obra de Coelho Neto, o crítico faz a seguinte consideração: 

 
 
Isto não poderia ocorrer, porque na verdade o procedimento exemplificado 
com o texto de Coelho Neto é uma técnica ideológica inconsciente para 
aumentar a distância erudita do autor, que quer ficar com o requinte 
gramatical e acadêmico, e confinar o personagem rústico, por meio de um 
ridículo patuá pseudo-realista, no nível infra-humano dos objetos pitorescos, 
exóticos para o homem culto da cidade. 
Digo pseudo-realista, porque na verdade o que ocorre é uma dualidade de 
critérios. Com efeito, ao narrador ou personagem cultos, de classe superior, 
é reservada a integridade do discurso, que se traduz pela grafia 
convencional, indicadora da norma culta. Nos livros regionalistas, o homem 
de posição social mais elevada nunca tem sotaque, não apresenta 
peculiaridades de pronúncia, não deforma as palavras, que, na sua boca, 
assumem o estado ideal de dicionário. Quando, ao contrário, marca o 
desvio da norma no homem rural pobre, o escritor dá ao nível fônico um 
aspecto quase teratológico, que contamina todo o discurso e situa o emissor 
como um ser à parte, um espetáculo pitoresco como as árvores e os bichos, 
feito para contemplação ou divertimento do homem culto, que deste modo 
se sente confirmado na sua superioridade. Em tais casos, o regionalismo é 
uma falsa admissão do homem rural ao universo dos valores éticos e 
estéticos. (CANDIDO, 2002 p.87) 
 
 

Diante desses argumentos, é possível concluir que embora o narrador da 

obra de Coelho Neto aponte o abandono do campo e as misérias decorridas dele, 

seu discurso apenas reforça a mentalidade oligárquica ao enfatizar, na conduta das 

personagens, uma acomodação e conformismo, como se a elas só coubesse aquele 

papel de excluídos.  

O narrador que fala na obra de Coelho Neto, como resultado de sua técnica 

polêmica de apresentar a fala do homem rural em contraste com a norma culta da 

língua, expressa claramente o abismo que há entre o homem culto e o homem 

rústico. O narrador, portanto, assume uma postura de superioridade em relação a 

esse homem a quem tenta atribuir uma linguagem, uma vez que sua fala truncada 

está também relacionada a uma mentalidade atrasada e o incapacita a expressar-se 

de forma objetiva. Sendo assim, a tentativa de Coelho Neto de encontrar uma 

maneira de expressar a diferença na linguagem dos moradores do meio rural em vez 

de enfatizar as peculiaridades de cada região e sua diversidade, apenas reforça 

estereótipos como os que também são discutidos na obra de Monteiro lobato. 
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3.4 O NARRADOR DE URUPÊS 

 

O texto que fez do livro Urupês de Monteiro Lobato popular foi um artigo de 

mesmo título, “Urupês” inserido no final do livro de contos do autor, juntamente com 

o texto “Velha Praga”. O artigo inicia com uma referência ao índio idealizado de José 

de Alencar e à substituição desse modelo pelo caboclo, porém com todas as 

características míticas do outro. A crítica a esse modelo está presente desde as 

primeiras páginas do texto, onde fica clara a aversão do narrador à figura do Jeca 

Tatu, revelando sua perplexidade com a verdadeira face do homem rural: “Pobre 

Jeca Tatu! Como és bonito no romance e feio na realidade! (LOBATO, 1956, p. 281) 

Nesse texto, o narrador descreve o modo de ser e de viver do homem rural, 

suas crenças, superstições, estagnação e imobilidade. Refere-se ainda as suas 

condições de higiene e moradia, a sua falta de informação e consciência política, 

bem como ao seu atraso mental. O homem rural do artigo “Urupês” é um ser 

vegetativo, e não a figura idealizada veiculada por outros autores que trabalharam 

com a temática. Por este motivo, na obra de Monteiro Lobato o caboclo e sua nobre 

descendência são desmistificados, bem como sua virtuosa representação da 

identidade nacional. 

 
 
Porque a verdade nua manda dizer que entre as raças de variado matiz, 
formadoras da nacionalidade e metidas entre o estrangeiro recente e o 
aborígene de tabuinha no beiço, uma existe a vegetar de cócoras, incapaz 
de evolução, impenetrável ao progresso. Feia e sorna, nada a põe de pé. 
(Op. cit., p. 279) 
 
 

Texto de tom extremamente mordaz e sarcástico, “Urupês” resume e 

desmonta uma tese que se criou em torno da nacionalidade brasileira: o mito da 

descendência heroica e nobre do brasileiro. A tradição da mestiçagem como positiva 

e idealizada pelos românticos na figura indígena, por exemplo, cai por terra e dá 

lugar a um ser primitivo que nada tem para ser motivo de orgulho nacional. Em vez 

de símbolo da força e da resistência, o homem rural é rebaixado a representante do 

atraso do país. Nesse sentido, Monteiro Lobato destaca em Urupês uma face do 

homem do campo em oposição àquelas apresentadas por muitos de seus 

contemporâneos, numa tentativa explícita de desconstrução de uma imagem 

idealizada quando se busca “as raízes brasileiras”.  
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Por isso, o discurso do narrador de “Urupês” se apropria do tom de 

denúncia, como também de crítica à ignorância do homem rural representado pela 

figura do Jeca Tatu. Ele critica ainda aqueles que veicularam a imagem idealizada 

do caboclo e, de certa forma, aqueles que acreditaram na sua figura romanceada 

sem ter visto seu original de perto. É este um dos principais discursos do narrador, 

que a todo momento expressa sua indignação por sentir-se ludibriado pelas falsas 

imagens do homem rural. 

Embora a obra de Monteiro Lobato apresente tipos diversos nos seus textos, 

como evidenciamos no capítulo sobre as personagens, é possível resgatarmos 

facilmente o principal tipo que ela apresenta. Assim, temos evidenciado na voz de 

um narrador intolerante, impaciente e desanimado, o caboclo como sinônimo de 

atraso, mas também de descaso, uma vez que quem deveria orientá-lo o relega à 

margem da sociedade, como bem explicita o narrador de “Velha Praga”, quando 

cogita uma solução para o problema do “piolho da terra” dizendo que “não há 

recurso legal contra ele. A única pena possível, barata e fácil e já estabelecida como 

praxe, é “tocá-lo”, conceito já assimilado inclusive pelo próprio caboclo. 

Porém, não podemos concluir a análise da obra de um autor tão conceituado 

como Monteiro Lobato com uma visão simplista e superficial dos enredos escritos 

por ele e omitir a estratégia artística do autor.  Embora Lobato explicite em seus 

artigos a sua opinião sobre a temática do homem rural e suas intenções ao escrever 

sobre ela, ele era um literato e dificilmente conseguiria dar somente uma visão 

histórica da situação vivenciada no país. Dessa forma, Monteiro Lobato mostrou-se 

habilíssimo em trabalhar um tema que muito lhe incomodava, sem, todavia, reduzir a 

sua escrita aos manifestos e protestos diversos que publicava sobre o assunto 

sempre que tinha oportunidade. 

Onde se encontra então a sua expressão artística para manifestar uma 

opinião tão polêmica? Como resolveu o escritor a problemática da linguagem 

jornalística para a qual tanto tinha talento?  

Como resposta a estas questões, busquei evidenciar aqui que Monteiro 

Lobato é coerente na obra Urupês na organização do seu projeto de abordagem ao 

homem rural, por meio da utilização de um narrador perspicaz que faz uso de 

diversas estratégias para falar da gente do campo e tecer sua opinião mordaz sobre 

ela. Um narrador extremamente culto, erudito, e que através de muitas metáforas, 
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alegorias e simbologias nos envolve nos cenários que, segundo ele, pôde presenciar 

ou ainda escutar do povo ao qual se refere. 

O enredo de “Os faroleiros”, conto de abertura de Urupês, o qual 

contraditoriamente à proposta do livro não tem como cenário o meio rural, mas o 

litoral, apresenta a história de um duelo travado entre dois caboclos, Gerebita e 

Cabrea, que depois de serem abandonados pela mesma mulher, Maria Rita, 

decidem isolar-se num farol. O narrador reporta uma conversa descontraída que 

teve com seu amigo Eduardo numa noite muito escura enquanto observavam o mar. 

Eduardo falou de sua curiosidade por faróis e da experiência surpreendente que 

teve quando decidiu passar uma temporada no farol de Albatrozes e como 

conseguiu burlar o regulamento para liberar sua temporada nele.  No farol conheceu 

Gerebita, um sujeito rude e tagarela, proveniente das querências e que estava 

isolado no farol desde os seus 23 anos, tendo como companhia somente seu 

casmurro ajudante, Cabrea, que foi nomeado pelo governo para servir no farol no 

lugar de Gavriel que havia morrido. Eduardo conta que Gerebita o convenceu de que 

Cabrea era louco e uma ameaça para a vida deles no farol, por isso procurava saber 

se seria crime matá-lo em defesa própria caso fosse atacado repentinamente. 

Passado algum tempo na companhia dos dois e percebendo a convivência tensa 

entre eles, o narrador flagra-os numa briga violenta, durante a qual Gerebita muito 

machucado estraçalha a carótida de Cabrea a dentadas. Depois de morto e 

banhado em sangue o corpo de Cabrea é atirado ao mar e Gerebita pede a Eduardo 

cumplicidade em sua história para confirmar que Cabrea, enlouquecido, se jogara 

nas ondas e sumira. O narrador, diante da cena dramática que havia presenciado, e 

das evidências que acompanhara no período de estadia no farol, confirmou tudo 

assim que foram buscá-lo no farol. Já no barco de volta ao litoral Eduardo contou ao 

barqueiro o acontecido que ficou surpreso com a versão dos fatos e revelou a 

ligação dos dois faroleiros: Gerebita era casado com Maria Rita que o traia com 

Cabrea, abandonando-o para viver com o amante. Porém, logo fez o mesmo com 

Cabrea trocando-o por outro. O “destino” havia se encarregado de juntar os dois 

inimigos no farol. A conclusão sarcástica do interlocutor da história foi a de que 

Eduardo fora usado como álibi de um crime premeditado de vingança. 

Na arquitetura do conto, a conversa informal entre os dois amigos é 

desencadeada por um elemento que se apresenta no cenário, nesse caso a luz que 

o narrador visualiza e lhe desperta a lembrança do farol. 
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- Navio?  
Dava azo à dúvida uma luz vermelha a piscar na escuridão da noite. 
Escuridão, não direi de breu, que não é o breu de sobejo escuro para referir 
um negror daqueles. De cego de nascença, vá. 
Céu e mar fundia-os um só carvão, sem fresta nem pique além da pinta 
vermelha que, súbito, se fez amarela. 
- Lá mudou de cor. É farol.  
E, como era farol, a conversa recaiu sobre faróis. (Op. Cit., p. 91) 
 
 

Já no início do conto percebemos a estratégia da narrativa. Um narrador em 

primeira pessoa reconta um fato ouvido de um amigo e, dentro da sua narrativa 

inclui a narrativa do amigo que também se reporta em primeira pessoa. Novamente 

a arquitetura visualizada na narrativa de Simões Lopes Neto é encontrada no conto 

“Os faroleiros”. Note-se a passagem de um narrador a outro: 

 
 
Estávamos ambos de bruços na amurada do Orion, em hora propícia ao 
esbagoar dum dramalhão inédito. Esporeado na curiosidade, provoquei-o. 
- Vamos ao caso, que estes negrumes clamam por espectros que os 
povoem. É calamidade à Shakespeare ou à Ibsen? –  
- Assina o meu drama um nome maior que o de Shakespeare... 
-? ? ? 
-[...] a Vida, meu caro, a grande mestra dos Shakespeares maiores e 
menores. 
Eduardo começou do princípio. (LOBATO, 1956, p. 92) 
 
 

Assim, similar aos contos gauchescos, podemos identificar no conto “Os 

faroleiros” tanto o recurso da atuação da memória, quanto da oralidade. Na atuação 

da memória, verificamos que um elemento fortuito é o gerador do diálogo, que 

consequentemente desencadeia as digressões; no mesmo patamar encontram-se 

os elementos da oratória com as graduações de suspense, antecipações, alusões, 

pausas e reações presentes na atuação do narrador que faz as vezes tanto do 

emissor quanto do ouvinte, evidenciadas ou pelas interpelações ou pontuação que 

reconstituem o diálogo como se ele ocorresse no ato da enunciação. 

Outro fator que chama atenção no conto é o gosto pelo elemento dramático 

presente no caráter de vingança que move as ações das personagens. As ações 

provocam um desequilíbrio que só será restituído após a concretização da vingança 

que desencadeará uma situação sem saída, quase aos moldes trágicos da moira, 

semelhante ao que foi mostrado em Coelho Neto.  

Dessa forma, embora o ambiente paisagístico das personagens envolvidas 

no conflito não seja o mesmo de suas origens, isto é, o meio rural, suas 
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características de formação agem diretamente em suas ações, numa espécie de 

condicionamento. A defesa da honra e da moral, no caso do conto em questão, seria 

o elemento propulsor da ação individual em relação à ordem social, uma vez que 

efetuada a vingança, o equilíbrio e a ordem são retomados. 

O nome original dado a esse conto sugere a intenção de um verdadeiro 

duelo em defesa da honra. Ele foi publicado inicialmente na Revista do Brasil em 

1917, com o título de “Cavalleria Rusticana”, com referência à Ópera de Pietro 

Mascagni, de 1890, baseada na novela de Giovanni Verga. A referência intencional 

à fonte está contida no final do relato.  

 
 
-[...] o meu grande amigo Eduardo foi empulhado por um assassino vulgar!  
- Perdão. O fato de se não manejarem floretes não tira àquele pugilato o 
caráter de duelo. 
- "Cavalleria rusticana", então?  
- E por que não? (LOBATO, 1956, p. 106) 
 
 

O que este narrador vai manejar para defender seu ponto de vista, portanto, 

não são floretes, mas metáforas que irão reforçar sua opinião sobre o universo 

narrado. Desta forma, embora o enredo desse conto tome como cenário o litoral, 

como especifiquei anteriormente, ele nos fornece de maneira velada muitas visões 

sobre o universo rural por meio de uma estratégia engenhosa do autor para compor 

a arquitetura da narrativa.  

Sendo assim, o narrador em primeira instância cria um outro narrador, de 

segunda instância, que irá contar um episódio que experienciou. Este segundo 

narrador tem por objetivo convencer o narrador de primeira instância da veracidade 

de sua história, versão que, segundo ele, só pode ser confirmada porque foi 

observada de perto. Temos nesta estratégia narrativa, por conseguinte, a criação de 

uma imagem de autor, uma vez que o narrador principal, cria um outro narrador que 

veicule seu ponto de vista acerca de um assunto, colocando-se em uma distância 

segura, ou seja, no papel do interlocutor descrente e questionador,  evitando ser 

confundido com as opiniões do narrador. Partindo da opinião do autor sobre o tema 

do homem rural na literatura presente nos seus textos críticos, penso que sua 

estratégia narrativa, arquitetada desde as primeiras páginas de seu livro Urupês, 

contempla e reforça seu discurso sobre a temática.  

Como observamos na primeira citação, o que desencadeia a conversa é a 

“dúvida”: navio ou farol? A partir daí o primeiro narrador deixa claro que seu amigo 
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Eduardo irá empenhar-se em convencê-lo que não compartilha de suas dúvidas 

quanto à procedência da luz porque tendo sido morador de um farol conseguia 

distingui-las. Ora, já conhecemos esse discurso, recolhido diretamente das próprias 

do narrador dos artigos. Não tenta ele convencer os seus interlocutores de que por 

ele mesmo ter convivido com o caboclo tem autoridade para falar sobre as suas 

verdadeiras condições?  

O conto “Os faroleiros” nos fornece a seguinte informação que reforça a 

conclusão: “Eduardo interpelou-me de chofre sobre a ideia que deles (faróis) fazia”. 

O diálogo então se encaminha não somente para desfazer a dúvida, mas 

principalmente para revelar ao amigo como as aparências enganam.  

 
 
  A idéia de toda a gente, ora essa!  
  Quer dizer, uma idéia falsa. "Toda a gente" é um monstro com orelhas 
d'asno e miolos de macaco, incapaz duma idéia sensata sobre o que quer 
que seja. Tens na cabeça, respeito a farol, uma idéia de rua recebida do 
vulgo e nunca recunhada na matriz das impressões pessoais. Erro? (Op. 
Cit., p.91) 
 
 

É de conhecimento público o imenso interesse de Monteiro Lobato pelo 

homem rural e seus problemas, seu propósito de conhecer as causas da miséria e 

desigualdades, bem como sua determinação de buscar solução para elas. Portanto, 

as coincidências nesse texto de abertura são muito evidentes para serem 

negligenciadas. Ademais, as coincidências de discurso não param por aí, pois as 

analogias continuam no discurso do interlocutor. 

 
 
  Confesso-me capaz de abrir a boca a um auditório de casaca, se me desse 
na telha discursar sobre o tema; mas não afianço que o farol descrito venha 
a parecer-se com algum... (Op. Cit., p. 92) 
 
 

Os discursos destacados conduzem a inferimos que se trata de uma 

discussão sobre alteridade, pois ambos, narrador e interlocutor discutem sobre 

quem estaria mais habilitado para narrar as características de um farol, quem nunca 

o viu de perto, ou quem já viveu nele, mesmo que por pouco tempo.  

  
 
  Pois eu te asseguro, sem fazer pouco no teu engenho, que tal conferência, 
ouvida por um faroleiro, poria o homem de olho parvo, a dizer como o outro: 
Se percebo, sebo!  
  Acredito. Mas perceberia melhor uma tua? - retorqui abespinhado. 
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  É de crer. Já vivi uma inesquecível temporada no farol dos Albatrozes e 
falaria de cadeira. (Op. Cit., p. 92) 
 
 

E assim dá-se início ao enredo resumido acima, que a meu ver, revela a 

habilidade artística de Monteiro Lobato, pois demonstra neste conto que consegue 

falar da temática do homem rural sem necessariamente inserir as personagens na 

paisagem ou no ambiente rústico que os outros contos do livro tomam como cenário. 

Sendo assim, em Urupês, o autor faz mais do que registrar seu protesto sobre o 

cenário brasileiro, registra também sua habilidade literária a ponto de levar muitos 

críticos a equivocarem-se ao concluírem que o caboclo descrito em “Velha praga” e 

“Urupês” não é o mesmo registrado no restante da obra, questionando também a 

coerência no discurso do autor. 

Assim, do meu ponto de análise, é o narrador do conto “Os faroleiros”, que 

aparentemente nada tem a ver com os outros textos da obra, que oferece mais 

pistas do tema que será abordado no livro, bem camuflado sob as alegorias dos 

elementos referentes ao farol e ao mar. O farol, onde estão inseridas as principais 

personagens, Cabrea e Gerebita, seria uma metáfora de Itaoca, cidadezinha onde 

se passam as histórias de Urupês. Local afastado da civilização, monótono e com 

leis próprias, permitiria que as situações mais escabrosas acontecessem sem que 

ninguém viesse a ter conhecimento ou pudesse interferir.  

Nessa perspectiva, o discurso do narrador de “Os faroleiros” torna-se 

coerente com o discurso veiculado tanto nos artigos inseridos no livro, quanto nos 

outros contos de Urupês, repletos de críticas à mentalidade da roça, tal como é 

possível evidenciar na seguinte referência: “E na sua pinturesca linguagem de 

marítimo, que às vezes se tornava prodigiosamente técnica, narrou-me toda a 

história daquelas paragens malditas.” (Op. Cit., p.97)  

Se há alguma serventia, é possível fazer ainda uma analogia com as 

próprias referências fornecidas pelo autor a respeito do período em que ele mesmo 

viveu no campo e sua intenção verbalizada de mostrar o ambiente degradante e a 

situação deprimente do local, semelhante ao que o narrador do conto relata. 

 
 
Vi-me náufrago, retido para sempre num navio de pedra, grudado como 
desconforme craca na pedranceira da ilhota. [...] Correram dias. Minto. No 
vazio daquele desaborido viver no ermo tempo não corria – arrastava-se 
com a lentidão da lesma por sobre chão liso e sem fim.” (Op. Cit., p. 110-
101) 
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Assim, as suas experiências teriam servido como laboratório para o registro 

do documento humano e artístico quando trata desse tema polêmico da história 

nacional que é a representação do homem interiorano. Esta seria então uma forma 

de mostrar ao povo culto da aristocracia quem era o verdadeiro caboclo que todos 

até então conheciam apenas por intermédio da literatura como valente e sadio. O 

principal objetivo do autor seria, portando, com os dois discursos, o jornalístico e o 

artístico, desmentir essa falácia, intuito explicitamente pronunciado inclusive às 

vésperas da famosa Semana de 22, quando no seu texto “Paranóia ou mistificação”9 

lançou críticas ferozes contra Anita Malfati por ocasião de sua exposição de artes. 

Assim, nota-se que o autor de Urupês não media consequências em expor sua 

discordância sobre o que era veiculado acerca do universo rural. 

 
 
Embora se deem como novos, como precursores de uma arte a vir, nada é 
mais velho do que a arte anormal ou teratológiga: nasceu como a paranoia 
e a mistificação. 
Sejamos sinceros: futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti não 
passam de outros ramos da arte caricatural. É a extensão da caricatura a 
regiões onde não havia até agora penetrado. Caricatura da cor, caricatura 
da forma – mas caricatura que não visa, como a verdadeira, ressaltar uma 
idéia, mas sim desnortear, aparvalhar, atordoar a ingenuidade do 
espectador. 
A fisionomia de quem sai de uma de tais exposições é das mais sugestivas. 
Nenhuma impressão de prazer ou de beleza denunciam as caras; em todas 
se lê o desapontamento de quem está incerto, duvidoso de si próprio e dos 
outros, incapaz de raciocinar e muito desconfiado de que o mistificaram 
grosseiramente. (MONTEIRO LOBATO, 1917) 
 
 

Pois o conto em questão tenta denunciar exatamente a falsa interpretação e 

suas consequências para os desavisados e ingênuos, é o que nos esclarece ainda o 

narrador em segunda instância, que comprometido em desmascarar a falsa visão de 

farol, faz diversas observações sobre o mesmo antes de efetivamente entrar no seu 

enredo de amor e morte. 

 
 
Figura a vida de um homem arrancado à querência e assim posto, qual 
triste galé, dentro duma torre de pedra, grudada como craca a um ilhéu. 
Terá poesia de longe. De perto é alucinante. (MONTEIRO LOBATO, 1956, 
Cit., p. 94) 
 
 

                                            
9
 Texto publicado originalmente no Jornal O Estado de São Paulo em 2º de dezembro de 1917. 
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O tema da dúvida e da falta de reflexão devido a uma visão alienada e 

romanceada está em todas as observações do narrador, desde a tentativa da 

personagem Gerebita de manipular as conclusões do visitante do farol sobre a 

loucura de Cabrea às citações de Kipling, Shakespeare, Ibsen e Schopenhauer ao 

longo de toda a narrativa. Todas as informações presentes no conto conduzem à 

verificação final de que Eduardo fora empulhado. 

 
 
Metade por sugestão, metade por observação leviana, razoável me pareceu 
a profecia; e como sem cessar Gerebita malhasse na mesma tecla, acabei 
por convencer-me de que o casmurro ajudante era um fadado ao hospício, 
com pouco tempo de equilíbrio nos miolos. (Op. Cit., p. 99) 
 
 

Quão ainda é similar ao discurso crítico do narrador dos artigos sobre as 

associações europeias para representar o Brasil as pontuações do narrador de “Os 

faroleiros”.  Elas são recorrentes não somente nesse texto de abertura, mas em 

todos os contos em que o narrador tem sempre uma queixa em relação ao 

abandono, ao descaso, à falta de estrutura e investimentos no meio rural. 

 
 
Progresso amigo, tu és cômodo, és delicioso, mas feio... 
Que fizeste da coisa linda que é a vela enfunada? Do barco à antiga, onde 
ressoavam canções de maruja, e todo se enleava de cordame, e trazia 
gajeiro na gávea, e lendas de serpentes marinhas na boca dos marinheiros, 
e a Nossa Senhora dos Navegantes em todas as almas, e o medo das 
sereias em todas as imaginações? Desfez-se a poesia do reino encantado 
de Anfitrite ao ronco do Lusitânias, hotéis flutuantes com garçons em vez de 
"lobos-do-mar", incaracterísticos, cosmopolitas, sem donaire, sem capitães 
de suíças, pitorescos no falar como seiscentos milhões de caravelas. O 
fumo da hulha sujou a aquarela maravilhosa que desde Hanon e Ulisses 
vinha o veleiro pintando sobre a tela oceânica... (Op. Cit., p.101) 
 
 

Portanto, todas as informações apresentadas evidenciam o recurso que 

garante o diálogo entre o discurso dos narradores dos contos e dos artigos de 

Urupês, uma vez que todas as referências feitas por ambos os narradores de 

alguma forma complementam os enredos e atribuem significados relevantes ao 

sentido da obra.   

Por outro lado, o discurso dos narradores revela quem fala no universo 

ficcional de Urupês, pois através dele notamos o distanciamento cultural entre 

narrador e suas personagens. Nas elucubrações eruditas do narrador, as 

personagens são subestimadas na sua capacidade intelectual, como, por exemplo, 

acontece em “O mata-pau”, quando o narrador visitante, acompanhado de seu 
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cicerone, um capataz da fazenda, faz elucidações literárias e clássicas como “as 

serpentes de Laocoonte, na víbora aquecida no seio do homem da fábula, nas filhas 

do rei Lear”, para traduzir o mito popular do parasita que se apropria da árvore, 

alimenta-se dela e a mata, tema da história que lhe é revelada pelo roceiro. Nessa 

passagem, o narrador deixa claro a incapacidade da personagem rural de fazer tal 

associação: “Imaginação envenenada pela literatura pensei [...] em todas as figuras 

clássicas da ingratidão. Pensei e calei, tanto o meu companheiro era criatura 

simples, pura dos vícios mentais, que os livros inoculam.” (Op. Cit., p. 205) 

Por conseguinte, quase todas, senão todas as questões abordadas nos 

contos para representar o homem rural, de alguma forma já se encontram no texto 

de abertura do livro e consequentemente compactuam com a expressão objetiva e 

direta de “Velha Praga” e “Urupês”, reforçando a ideia do autor em relação ao seu 

projeto de desmascaramento e desmistificação da representação caricaturada do 

homem rural que o distanciava da figura “real” observável. 

Indo mais adiante no conto, percebemos que o narrador Eduardo admite seu 

equívoco, a observação leviana, o prejulgamento e o olhar formatado pela 

manipulação do outro. A recapitulação da luta entre os dois caboclos, Gerebita e 

Cabrea, leva o narrador à conclusão de que havia sido severamente ludibriado, 

conclusão, porém atingida somente após o distanciamento do caso, auxiliado agora 

pelo olhar analítico da questão.  

 
 
Minha situação era esquerda. Ficar ali, inútil, quando portas adentro dois 
homens se entrematavam? Permanecia eu nessa dubiedade, quando 
choque violento escancarou-me a porta. Um clarão de sol chofrou-me os 
olhos. Senti nas pernas um tranco - e rodei escada abaixo de cambulhada 
com dois corpos engalfinhados. Ergui-me, tonto, e vi em rebolo no chão os 
dois faroleiros. 
Atirei-me à Luta em auxílio de Gerebita. 
- "Dois contra um!", gemeu Cabrea, sufocado. "É covardia!"  
Pela primeira vez lhe ouvi a voz - e hoje noto que nada nela denunciava 
loucura. No momento pensei diversamente, se é que pensei alguma coisa. 
(MONTEIRO LOBATO, p. 103) 
 
 

Nesta citação evidenciamos a posição do discurso deste narrador. Todavia, 

sua cumplicidade na situação em que se envolvera intencionalmente, por pura 

curiosidade, contrasta com a triste constatação de que também havia feito uma 

interpretação errada daquelas figuras, uma vez que distante do fato consegue 
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racionalizar e entender a voz que destorcera. Na sua justificativa, a conclusão é a de 

que enquanto um as idealizava o outro as condenava: “Dois contra um...é covardia.”  

Os questionamentos que acompanham o desfecho do caso são colocados 

no mesmo patamar das considerações do narrador dos artigos sobre a verdadeira 

face do homem rural, porém com linguagens distintas. Enquanto um narrador faz 

uso de metáforas para expressar seu ponto de vista, o outro busca ser o mais direto 

possível. Todavia, as alegorias apresentadas pelo narrador de “Os faroleiros”, sob 

metáforas elaboradas com a linguagem da navegação, podem ser vistas como 

referências diretas às críticas do autor sobre o universo rural e a resistência de seus 

habitantes ao progresso, servindo também como denúncia do atraso que as 

condições do campo e seus habitantes representavam para o restante do país. Por 

isso mesmo, a observação do narrador sobre as condições de vida no farol e a 

função do faroleiro podem tomar sentidos outros. 

 
 
- Pois a vida é cá isto que vê. Boazinha, hein? Entretanto, boa ou má, temos 
os faroleiros, um orgulho: sem nós essa bicharada de ferro que passeia nas 
águas fumando seus dois, seus três charutos... (Op. Cit., p. 96) 
 
 

A frase não concluída do narrador de “Os faroleiros” poderia ser 

complementada com as observações preocupantes do narrador dos artigos quanto 

ao descaso com a vida agrícola do país, pois para ele o campo deveria representar 

seu meio autônomo de abastecimento, porém o que se via eram suas condições 

arcaicas e precárias: “Preocupa à nossa gente civilizada o conhecer enquanto fica 

na Europa por dia, em francos e cêntimos, um soldado em guerra; mas ninguém 

cuida de calcular os prejuízos de toda sorte advindos de uma assombrada queima 

destas.[...] Isto bem somado daria algarismos de apavorar; infelizmente no Brasil 

subtrai-se; somar ninguém soma...” (Velha Praga, p. 270) 

Essas observações, entre tantas outras do narrador dos artigos, mostram o 

ponto de vista irônico de Monteiro Lobato acerca das questões que vinculavam o 

caboclo como representante da nacionalidade brasileira, pois se o homem rural, o 

caboclo (“o ai Jesus nacional”) e o mulato revelam essa ascendência, como 

defendiam os literatos de sua época, tudo que é dito de negativo em relação ao 

caboclo e seu universo em Urupês estende-se também àqueles que assumem em 

seu discurso essa descendência, como o próprio autor ressalta: “É de ver o 
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orgulhoso entono com que respeitáveis figurões batem no peito exclamando com 

altivez: sou raça de caboclo!” (VELHA PRAGA, p. 279)  

Desta forma, a arquitetura de Urupês aproxima-se muito do que foi concluído 

na análise da obra de Simões Lopes Neto, em relação à fusão do histórico com o 

literário. Assim como fez Simões, Lobato valeu-se das crises sociais observadas em 

seu tempo e as transformou em motivos literários, buscando traduzir as dúvidas e 

inquietações da sociedade, confirmando o que diz Mikhail Bakhtin sobre o homem 

fruto de seu tempo. Portanto, acredito ser coerente dizer que Monteiro Lobato 

apropriou-se das inquietações sociais do país e as transformou no enredo de sua 

polêmica obra, dando ao seu narrador o papel de imagem de autor, com função de 

reproduzir o discurso que ele, autor, externava em seus textos críticos. Assim, ele 

sairia do discurso panfletário e jornalístico dos textos “Velha praga” e “Urupês”, e 

inseriria suas críticas no discurso literário por meio da voz que narra os contos de 

Urupês.  

De distância segura, portanto, o narrador de “Os faroleiros” pode analisar e 

emitir um juízo de valor em relação às experiências vividas no farol sem se 

comprometer. Portanto, ele não apenas reconta a situação, mas a avalia do tempo 

presente: “Calei-me. Há situações na vida que as idéias embaralham de tal forma 

que é de bom conselho deixarmo-las se assentarem por si.” (Op. Cit., p. 106) Talvez 

o período de reflexão pelo qual passou o autor após sua experiência como 

fazendeiro seja também a explicação para a criação de outra imagem a respeito do 

homem rural que encontramos em obras posteriores a Urupês. Uma vez 

compreendido os verdadeiros motivos para a postura do caboclo, Monteiro Lobato 

parece admitir a injustiça de sua visão pessimista ao conceber o caboclo como um 

indolente. Esta descoberta o levaria então, segundo alguns críticos, a se retratar 

com textos como “O problema vital” ou “Idéias de Jeca Tatu”. Todavia, sua obra não 

perde a motivo inicial que se tornará sempre central em seus textos, o tom de 

denúncia revelando as condições sociais e econômicas do interior do país, 

amenizando apenas o nível impiedoso com que ilustrava o Jeca. 

Logo, não nos iludamos com a aparência da obra, pois já em Urupês o autor 

mostra sua genialidade ao fundir as características rústicas, encontradas por ele no 

caboclo ao natural, sem máscaras e sem disfarces, à linguagem literária, onde as 

evidências não estão prontas ou traduzidas literalmente. Para identificá-las de 

maneira objetiva há a necessidade de uma reflexão analítica, de estudo dos 
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meandros da narrativa para localizarmos a tese do autor. Assim, o enredo 

aparentemente destoante de “Os faroleiros”, nos revela muito mais da obra como um 

todo, quando buscamos nas metáforas e alegorias as provas da técnica do autor 

para transpor a exterioridade das formas, uma vez que tudo no texto converge para 

a significação da totalidade da obra e o ponto de vista do autor ao compor o universo 

do homem rural. A representação atingida em Urupês não trata de entretenimento, 

nem de manifestos puros, tampouco da arte pela arte, como o autor tanto criticava. 

Em sua obra não há fixidez, mas enigmas a serem desvendados nas teias da 

linguagem do narrador, onde o óbvio oculta as suas intenções.  

Como observa o narrador de “Os faroleiros”: “Assina o meu drama um nome 

maior que o de Shakespeare... a vida meu caro, a grande mestra dos Shakespeares 

maiores ou menores.” (Op. Cit., p. 92) Monteiro Lobato queria expressar em Urupês 

os dramas humanos do campo, mas sua habilidade artística o trai e o resultado final 

é arte pura, pois como observado pelo narrador em uma passagem de “Meu conto 

de Maupassant”: “Meu caro, aquele pobre Oscar Fingall O’Flahertie ‘Wills Wilde 

disse muita coisa, quando disse que a vida sabe melhor imitar a arte do que a arte 

sabe imitar a vida.” (Op. Cit., p. 175)  Assim, o universo pretendido pelo autor é 

extrapolado pelo poder do discurso do narrador criado por ele.  

 

3.5 O NARRADOR DE SAGARANA 

 

A maior parte das narrativas de Sagarana encontra-se em terceira pessoa, 

com exceção de “Minha gente” e “São Marcos”, onde o narrador é o protagonista da 

história. Contudo, o narrador assume a primeira pessoa apenas para mostrar que 

estava presente na situação narrada, já que o foco não é o “eu” ou o “nós”, mas sim 

o “ele”, tratado como adverso daquele que se pronuncia.  

Um elemento característico do narrador de Sagarana é a ambiguidade do 

seu discurso, pois ele constantemente parece querer aproximar-se do universo das 

personagens, chegando às vezes a ser confundido com uma delas, porém, em 

muitos de seus depoimentos deixa escapar uma espécie de estranheza em relação 

às personagens, denunciando sua dificuldade de interagir com elas. Assim, de certa 

maneira, o narrador parece admirá-las, enquanto em outros momentos parece 

desconsiderá-las.  
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Em “Minha gente”, por exemplo, o narrador em primeira pessoa mostra-se 

evidentemente indignado com a naturalidade com que certas questões, como a 

violência e infidelidade, são aceitas pela família de seu tio. Dessa forma, o narrador 

lança um olhar analítico sobre as personagens, que reflete o quanto sua visão de 

mundo contrasta com as mentalidades presentes nas narrativas, demonstrando 

também que a cultura que veiculam não é a mesma.  

Portanto, a voz que narra em Sagarana parece construir um percurso de 

aproximação com as personagens, pois num crescente, notamos a mudança de 

posição do narrador, que inicialmente assume um olhar mais distanciado, de 

observador, como se estivesse coletando dados do meio rural, registrando e 

analisando as informações referentes à sua fauna e flora, onde o elemento humano 

era o menos importante. As análises desses dados, no entanto, o lançam 

diretamente no meio da cultura que pesquisa.  

 
 
E eu levava boa matalotagem, na capanga, e também o binóculo. Somente 
o trambolho da espingarda pesava e empalhava. Mas cumpria com a lista, 
porque eu não podia deixar o povo saber que eu entrava no mato, e lá 
passava o dia inteiro, só para ver uma mudinha de cambuí a medrar da 
terra de-dentro de um buraco no tronco de um camboatã; para assistir à 
carga frontal das formigas-cabaças contra a pelugem farpada e eletrificada 
de uma tatarana lança-chamas; para namorar o namoro dos guaxes, 
pousados nos ramos compridos da aroeira; para saber ao certo se o meu 
xará joão-de-barro fecharia mesmo a sua olaria, guardando o descanso 
domingueiro; para apostar sozinho, no concurso de salto-à-vara entre os 
gafanhotos verdes e os gafanhões cinzentos; para estudar o treino de 
concentração do jaburu acromegálico; e para rir-me, à glória das aranhas-
d'água, que vão corre-correndo, pernilongando sobre a casca de água do 
poço, pensando que aquilo é mesmo chão para se andar em cima. 
Cachorro não é meu sócio. E nem! Com o programa, só iria servir para 
estorvar, puxando-me para o caminho de sua roça. Porque todos eles são 
mesureiros despóticos: um cotó paqueiro pensa que no mundo só existem 
pacas, quando muito também tatus, cotias, capivaras, lontras; o veadeiro 
não sabe de coisa que não os esguios suassus das caatingas; o perdigueiro 
desdenha o mundo implume, e mesmo tudo o que não for galináceo, fé do 
seu faro e gosto. Uma vez, no começo, trouxe comigo um desses ativistas 
orelhudos, de nariz destamanho. Não dei nem tiro, e ele estranhava, 
subindo para mim longos olhares de censura. Desprezou-me, sei; e eu me 
vexei e quase cedi. Nunca mais! (Op. Cit., p. 197) 
 
 

Nesta passagem do conto “São Marcos”, o narrador porta-se como se 

desprezasse a cultura do lugar devido à visão de mundo restrita de seus habitantes 

e revela que sua presença ali é apenas por conveniência, uma vez que o contato 

com os moradores limita-se à viabilização de seu estudo. Por outro lado, também 

percebemos na citação que o estranhamento é mútuo e que o narrador sente-se 
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deslocado, o que reforça o seu não pertencimento ao local, bem como sua visão 

intolerante do outro.  

Estas pontuações podem ser evidenciadas em diversas passagens dos 

contos, onde o narrador expressa seu estranhamento aos valores que derivam da 

sociedade da qual não se considera membro e que por isso o impede de interagir 

com seus moradores. 

 
 
Naquele tempo eu morava no Calango-Frito e não acreditava em feiticeiros. 
E o contra-senso mais avultava, porque, já então - e excluída quanta coisa-
e-sousa de nós todos lá, e outras cismas corriqueiras tais [...]  só hoje é que 
realizo que eu era assim o pior-de-todos, mesmo do que o Saturnino 
Pingapinga, capiau que - a história é antiga - errou de porta, dormiu com 
uma mulher que não era a sua, e se curou de um mal-de-engasgo, trazendo 
a receita médica no bolso, só porque não tinha dinheiro para a mandar 
aviar. Mas, feiticeiros, não. E me ria dessa gente toda do mau milagre. (Op. 
Cit., p.195) 
 
 

Neste trecho ainda de “São Marcos”, embora o narrador declare suas 

semelhanças com os moradores do lugarejo, assumindo que a mentalidade 

supersticiosa não é exclusividade daqueles moradores, similarmente ao que nos 

mostra o narrador de “Os faroleiros” de Monteiro Lobato, isso se dá apenas depois 

de um certo distanciamento do ocorrido, com um olhar reflexivo e maduro. No 

momento do encontro com o povo do local, o narrador não poupa comentários que 

explicitam seu ponto de vista sobre os habitantes e seu ambiente rústico, reforçando 

ainda sua posição de visitante. 

 
 
Quando vim nessa viagem , ficar uns tempos na fazenda do meu tio Emílio, 
não era a primeira vez. Já sabia que das moitas de beira de estrada 
trafegam para a roupa da gente umas bolas de centenas de carrapatinhos, 
de dispersão rápida, picadas milmalditas e difícil catação; que a fruta mal 
madura da cagaiteira, comida com sol quente, tonteia como cachaça; que 
não valia a pena pedir e nem querer tomar beijos às primas; que uma cilha 
bem apertada poupa dissabor na caminhada; que parar à sombra da 
aroeirinha é ficar com o corpo empipocado de coceira vermelha; que, 
quando um cavalo começa a parecer mais comprido, é que o arreio está 
saindo para trás, com o respectivo cavaleiro; e, assim, longe outras coisas. 
Mas muitas mais outras eu ainda tinha que aprender. (Op. Cit., p. 153) 
 
 
Já estou aqui há dois dias. Já revi tudo: pastos, algodão, pastos, milho, 
pastos, cana, pastos, pastos. E, dos chiqueiros às turbinas, do pomar ao 
engenho, tudo encontro transformado e melhorado.  (Op. Cit., p. 163) 
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Numa outra passagem, desta vez de “Conversa de bois”, o discurso do 

narrador deixa claro quem está habilitado para narrar as histórias do local. Na 

conversa entre narrador e personagem, além de o narrador justificar sua autoridade, 

ela é reafirmada pela personagem. 

 
 
Que já houve um tempo em que eles conversavam, entre si e com os 
homens, é certo e indiscutível, pois que bem comprovado nos livros das 
fadas carochas. Mas, hoje em dia, agora, agorinha mesmo, aqui, aí, ali e em 
toda a parte, poderão os bichos falar e serem entendidos, por você, por 
mim, por todo o mundo, por qualquer um filho de Deus?! 
- Falam, sim senhor, falam!... - afirma o Manuel Timborna, das Porteirinhas, 
- filho do Timborna velho, pegador de passarinhos, e pai dessa infinidade de 
Timborninhas arrigudos, que arrastam calças compridas e simulam todos o 
mesmo tamanho, a mesma idade e o mesmo bomparecer; - Manuel 
Timborna, que, em vez de caçar serviço para fazer, vive falando invenções 
só lá dele mesmo, coisas que as outras pessoas não sabem e nem querem 
escutar. 
- Pode que seja, Timborna. Isso não é de hoje: ... 
"Visa sub obscurum noctis pecudesque locutae. Infandum!... "Mas, e os 
bois? Os bois também? ... 
- Ora, ora! ... Esses é que são os mais! ... Boi fala o tempo todo. Eu até 
posso contar um caso acontecido que se deu. 
- Só se eu tiver licença de recontar diferente, enfeitado e acrescentado 
ponto e pouco... 
- Feito! Eu acho que assim até fica mais merecido, que não seja. (Op. Cit., 
p. 249) 
 
 

Dessa forma, na sua ambiguidade, o narrador culto começa a demonstrar 

grande simpatia pelas personagens, pede autorização da autoria de suas histórias, 

mas ainda assim não consegue delegar-lhes a voz da narração, uma vez que falta a 

elas o adorno do letramento formal. Numa posição de superioridade, o narrador 

assume o discurso do outro, acrescenta-lhe o que convém, numa atitude oposta ao 

narrador culto de Simões Lopes Neto que prefere que o outro narre suas histórias no 

seu dialeto próprio. 

Assim, a principal estratégia de Guimarães Rosa para inserir seu narrador 

culto no universo rural não está no uso da imitação da entonação da fala das 

personagens, na grafia desconexa para criar uma mentalidade desprovida de 

inteligência, tampouco, no contraste entre a fala padrão e popular que caracteriza a 

dicotomia entre abastados e miseráveis. Sua estratégia está em fazer seu leitor 

circular pelos mesmos caminhos que suas personagens, sem a necessidade de 

inúmeras descrições isoladas ou cenários vazios, mas alocando todos no complexo 

cultural do homem interiorano, vivendo suas dificuldades e experimentando as 

soluções que ele visualiza para elas. Desse modo, similar ao que propôs Blau ao 
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seu companheiro de viagem, em Sagarana somos ciceroneados sob a supervisão 

cuidadosa do narrador, que nos guia pelo universo sertanejo, devidamente 

demarcado, caracterizado e povoado. 

Como destaquei no capítulo sobre as personagens, o conto “A hora e a vez 

de Augusto Matraga”, parece ser o momento em que o narrador de fato toma uma 

posição e sai do seu estatuto de observador e se coloca lado a lado da crise das 

personagens. O próprio título já nos dá muitas pistas que apontam para o foco da 

narrativa: “A hora e a vez de Augusto Matraga”, originalmente “A oportunidade de 

Augusto Matraga”, ressalta o momento de metamorfose do homem rural sertanejo, 

mas também a atitude solidária do narrador, que busca justificar a ação violenta da 

personagem Matraga, bem como evidenciar seu esforço em superar seu 

condicionamento de bicho/homem. A metamorfose em questão é a transformação 

do homem do seu estado de embrutecimento para uma condição de civilizado. 

Assim, em “A hora e a vez de Augusto Matraga”, semelhante à estratégia 

apreendida em “A salamanca do Jarau”, as pontas das narrativas se unem e a 

grande crise estabelecida ao longo dos contos ganha seu desfecho. Portanto, em 

Sagarana, tudo que o narrador apresentou sobre o homem rural e seu meio será 

superado, pois Nhô-Augusto, que primeiramente confirma sua semelhança com o 

animal irracional, ao final da narrativa transcende o modelo e transforma-se em ser 

ponderado e previdente, pois não age mais pelo impulso instintivo que sempre o 

prejudica, mas pela razão e prudência. 

Sendo assim, o conto “A hora e a vez de Augusto Matraga” revela um jogo 

de estratégias que conduz a personagem na sua saga para escapar das armadilhas 

do sertão. Segundo a visão do narrador, essas estratégias não podem partir de um 

ser desprovido de raciocínio, pois para que tenha êxito é necessária uma postura 

humilde, calculista, porém aliada à cautela e precaução, características evidenciadas 

já no burrinho ancião do primeiro conto.  

A história de Augusto Matraga poderia ser a história de qualquer um no 

sertão, fato reforçado pelo narrador quando discorre sobre a veracidade do que 

narra, declarando sua ficção sem pretensões de retratar o real palpável, mas 

universalizando o relato. 

 
 
E assim se passaram pelo menos seis ou seis anos e meio, direitinho, 
desse jeito, sem tirar e nem pôr, sem mentira nenhuma, porque esta aqui é 
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uma história inventada, e não é um caso acontecido, não senhor. 
(GUIMARÃES ROSA, 1984, p. 296) 
 
 

 A partir daí, o narrador constrói pelo menos duas imagens da personagem 

Augusto Matraga: a primeira que destaca seu caráter desprezível, como a 

ostentação de seu poder, exercido com autoridade extrema e opressiva, e uma 

segunda que contempla uma criatura humilde e piedosa, já no seu processo de 

transfiguração. As duas parecem extremos e não possuem meio termo: ou Matraga 

é o bicho selvagem ou o animal domesticado. 

 
 
Matraga não é Matraga, não é nada. Matraga é Esteves. Augusto Esteves, 
filho do coronel Afonsão Esteves, das Pindaíbas e do Saco da Embira. Ou 
Nhô Augusto – o homem – nessa noitinha de novena, no leilão de atrás de 
igreja, no arraial da Virgem Nossa senhora das Dores do Córrego do Murici. 
(GUIMARÃES ROSA, 1984, p. 281) 
 
 

Para sair do estado de “nada”, Matraga teria que passar pelas fases de 

arrependimento, penitência, autoconsciência e libertação e completar a lenda do 

homem regenerado, numa busca desesperada de fazer uma versão melhor de si 

mesmo. A transformação, todavia, depende de uma conversão, estimulada aqui pelo 

processo de “catequização”, propiciado pelo estado fragilizado em que se 

encontrava Matraga após tentarem eliminá-lo; pelo casal de negros, mãe Quitéria e 

pai Serapião, que o acolheram e que também já no seu papel de catequizados 

reproduziam o processo de domesticação no seu protegido; e principalmente pelo 

representante oficial dessa tarefa, o padre, que com seu discurso dogmatizante 

convence Matraga a renunciar a sua vida anterior à “queda”. A crença torna-se, por 

conseguinte, o elemento propulsor para a transmutação, regida por grandes doses 

de sentimento de culpa e arrependimento, elementos característicos da fé judaico-

cristã. Logo, Matraga arrepende-se de suas maldades, regenera-se e passa a 

dedicar seus dias a ajudar os outros, numa vida de reza, penitência e trabalho duro. 

Seu maior objetivo daí por diante é ir para o céu, porém na sua mentalidade rústica, 

isenta de reflexão, ainda predomina a selvageria: - P'ra o céu eu vou, nem que seja 

a porrete!... [...] 

Outra característica do narrador de Sagarana, que nos permite visualizar a 

sociedade descrita é o seu sarcasmo. De forma sutil ele vai apontado as hipocrisias 
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que cercam o universo das personagens. Para cada uma delas reserva um 

comentário mordaz e revela seu falso moralismo: 

 
 
Caminharam para casa. Mas para a casa do Beco do Sem-Ceroula, onde 
há três prédios – cada um deles com gramofone tocando, de cornetão à 
janela – e onde gente séria entra mas não passa. (Op. Cit., p. 284) 
 
 

 Assim, nas suas descrições, o narrador constrói a imagem de cada figura 

que compõe aquela sociedade, sua relação com o todo e o que determina suas 

ações.  Dionóra, por exemplo, mulher de Nhô-Augusto convive constantemente com 

o medo da violência, mas mesmo assim o que mais limita suas ações é o medo do 

julgamento da sociedade, numa espécie de puritanismo que autoriza a dominação 

do outro. 

 
 
E então Dona Dionóra enxugou os olhos e também sorriu sem palavra dizer. 
De voltar para o retiro, sem a companhia do marido, só tinha por se alegrar. 
Sentia pelo desleixo. Mas até era bom sair do comércio, onde todo o mundo 
devia estar falando da desdita sua e do pouco-caso, que não merecia. (Op. 
Cit., p.285)  
 
 

Desta forma, o narrador perspicazmente nos guia pelo interior de cada 

personagem e cada espaço do feroz sertão e explicita todos os mitos que giram em 

torno do imaginário desse ambiente e seus habitantes, não deixando escapar 

nenhuma peça, daquelas já retratadas no capítulo sobre as personagens. O que 

chama mais atenção, todavia, é a sua insistente comparação do homem sertanejo 

com o “bicho”, que nunca sai de dentro destes seres motivados sempre pelo instinto, 

seja através da representação da violência, da sexualidade, da lei do mais forte que 

gera o sentido de subordinação. 

 
 
E ela conhecia e temia os repentes de Nhô Augusto. Duro, doido e sem 
detença, como um bicho grande do mato. E, em casa, sempre fechado em 
si. Nem com a menina se importava. Dela, Dionóra, gostava, às vezes; da 
sua boca, das suas carnes. Só. No mais, sempre com os capangas, com 
mulheres perdidas, com o que houvesse de pior. (Op. Cit., p.285) 
  
 

Pois é nesse conto que vemos de perto a mutação do bicho/homem, que 

aos poucos se humaniza novamente. O narrador, por sua vez, acompanha cada 

etapa desse processo: as certezas, as dúvidas, as recaídas, quase como um vício, 

que toma conta do ser que se debate contra o que o domina e manipula. O cérebro 
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resiste, o corpo fraqueja, o desejo instiga. Tantas são as tentações e provocações 

para que Nhô-Augusto sucumba à vontade maior de brigar, de explodir, mas as 

palavras do padre ressoam nos seus ouvidos: “manso e humilde de coração”, 

fazendo-o recuar a cada investida do inusitado que o empurra para o duelo, para a 

violência, para a luxúria.  

O narrador, porém, mesmo diante de tantas evidências da fraqueza de sua 

personagem, não desiste dela e busca justificar suas atitudes, justificativas que de 

alguma forma servem para expurgar as desmedidas de Nhô-Augusto. Para isso, o 

narrador evidencia então o condicionamento do meio onde a personagem está 

inserida, uma vez que em algumas passagens apresenta Nhô-Augusto quase como 

uma vítima das circunstâncias e por isso mesmo merece mais uma chance, chance 

de tentar ser diferente, de controlar o ímpeto da guerra que está em seu gene, gene 

de jagunço, de vingador, de cruel. Não obstante, o narrador utiliza-se da voz de 

outras personagens para confirmar seu ponto de vista. 

 
 
Quem não tem, quem não teve? Culpa muita, minha filha ... Mãe do Nhô 
Augusto morreu, com ele ainda pequeno ... Teu sogro era um leso, não era 
p'ra chefe de família ... Pai era como que Nhô Augusto não tivesse... Um tio 
era criminoso, de mais de uma morte, que vivia escondido, lá no Saco-da-
Embira... Quem criou Nhô Augusto foi a avó... Queria o menino p'ra padre... 
Rezar, rezar, o tempo todo, santimônia e ladainha... (Op. Cit., p. 286) 
 
 

Mas o narrador continua enfático e profético: tudo empurra o bicho/homem 

para a ruína de si mesmo e a cada passo em falso de Nhô-Augusto, encontra a 

explicação para sua derrocada. 

 
 
Agora, com a morte do Coronel Afonsão, tudo piorara ainda mais. Nem 
pensar. Mais estúrdio, estouvado e sem regra, estava ficando Nhô Augusto. 
E com dívidas enormes, política do lado que perde, falta de crédito, as 
terras no desmando, as fazendas escritas por paga, e tudo de fazer ansia 
por diante, sem portas, como parede branca. 
Quando chega o dia da casa cair - que, com ou sem terremotos, e um dia 
de chegada infalível, - o dono pode estar: de dentro, ou de fora. É melhor de 
fora. E é a só coisa que um qualquer-um está no poder de fazer. Mesmo 
estando de dentro, mais vale todo vestido e perto da porta da rua.  Mas, 
Nhô Augusto, não: estava deitado na cama - o pior lugar que há para se 
receber uma surpresa má. (Op. Cit., p. 285) 
 
 
Assim, quase qualquer um capiau outro, sem ser Augusto Esteves, 
naqueles dois contratempos teria percebido a chegada do azar, da unhaca, 
e passaria umas rodadas sem jogar, fazendo umas férias na vida: viagem, 
mudança, ou qualquer coisa ensossa, para esperar o cumprimento do 
ditado: "Cada um tem seus seis meses. .. " Mas Nhô Augusto era couro 
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ainda por curtir, e para quem não sai, em tempo, de cima da linha, até apito 
de trem é mau agouro. Demais, quando um tem que pagar o gasto, 
desembesta até ao fim. E, desse jeito, achou que não era hora para 
ponderados pensamentos. (Op. Cit., p.288) 
 

 

Todo o processo de sofrimento dele é apenas o início de amadurecimento e 

renascer de um novo homem. Processo dolorido e exaustivo, como deve ser toda 

busca por autoconhecimento e o esforço de reconstituir o eu. Assim, esta fase é 

necessária, pois é ela a preparação para o momento de enfrentamento, pois o 

defrontar-se desencadeia a metamorfose, a virada: A hora e a vez de Augusto 

Matraga de mostrar que pode ser o mesmo e outro. 

 
 
Esfriou o tempo, antes do anoitecer. As dores melhoraram. E, aí, Nhô 
Augusto se lembrou da mulher e da filha. Sem raiva, sem sofrimento, 
mesmo, só com uma falta de ar enorme, sufocando. Respirava aos 
arrancos, e teve até medo, porque não podia ter tento nessa desordem 
toda, e era como se o corpo não fosse mais seu. Até que pôde chorar, e 
chorou muito, um choro solto, sem vergonha nenhuma, de menino ao 
abandono. E, sem saber e sem poder, chamou alto, soluçando: 
-Mãe... Mãe... 
Agora, parado o pranto, a tristeza tomou conta de Nhô Augusto. Uma 
tristeza mansa, com muita saudade da mulher e da filha, e com um dó 
imenso de si mesmo. Tudo perdido! O resto, ainda podia... Mas, ter a sua 
família, direito, outra vez, nunca. Nem a filha... Para sempre... E era como 
se tivesse caído num fundo de abismo, em outro mundo distante. 
E ele teve uma vontade virgem, uma precisão de contar a sua desgraça, de 
repassar as misérias da sua vida. Mas mordeu a fala e não desabafou. 
Também não rezou. Porém a luzinha da candeia era o pavio, a tremer, com 
brilhos bonitos no poço de azeite, contando histórias da infância de Nhô 
Augusto, histórias mal lembradas, mas todas de bom e bonito final. Fechou 
os olhos. Suas mãos, uma na outra, estavam frias. Deu-se ao cansaço. 
Dormiu. (Op. Cit., p. 292) 
 

 

Na segunda fase da vida de Nhô-Augusto o narrador enfatiza o ser pensante 

em que o homem/bicho está se transformando. Pensar traz a paciência reflexiva 

para a personagem, mas também a resignação e a aceitação de sua saga. A 

reconstituição de sua vida lhe proporciona aprendizagem e o prepara para a sua 

batalha final consigo mesmo.  

 

 

Meses não são dias, e a vida era aquela, no chão da choupana. Nhô 
Augusto comia, fumava, pensava e dormia. 
E voltou a recordar todas as rezas aprendidas na meninice, com a avó. 
Todas e muitas mais, mesmo as mais bobas de tanta deformação e mistura: 
as que o preto engrolava, ao lavar-lhe com creolina a ferida da perna, e as 
que a preta murmurava, benzendo a cuia d'água, ao lhe dar de beber. E 
somente essas coisas o ocupavam, porque para ele, féria feita, a vida já se 
acabara, e só esperava era a salvação da sua alma e a misericórdia de 
Deus Nosso Senhor. Nunca mais seria gente!O corpo estava estragado, por 
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dentro, e mais ainda a idéia. E tomara um tão grande horror às suas 
maldades e aos seus malfeitos' passados, que nem podia se lembrar; e só 
mesmo rezando. 
Espantava as idéias tristes, e, com o passar do tempo, tudo isso lhe foi 
dando uma espécie nova e mui serena de alegria. 
Esteve resignado, e fazia compridos progressos na senda da conversão. 
Quando ficou bom para andar, escorando-se nas muletas que o preto 
fabricara, já tinha os seus planos, menos maus, cujo ponto de início 
consistia em ir para longe, para o sitiozinho perdido no sertão mais 
longínquo - uma data de dez alqueires, que ele não conhecia nem pensara 
jamais que teria de ver, mas que era agora a única coisa que possuía de 
seu. 
Quem quisesse, porém, durante esse tempo, ter dó de Nhô Augusto, faria 
grossa bobagem, porquanto- ele não tinha tentações, nada desejava, 
cansava o corpo no pesado e dava rezas para a sua alma, tudo isso sem 
esforço nenhum, como os cupins que levantam no pasto murundus 
vermelhos, ou como os tico-ticos, que penam sem cessar para levar comida 
ao filhote de pássaro-preto - bico aberto, no alto do mamoeiro, a pedir mais. 
Também, não fumava mais, não bebia, não olhava para o bom-parecer das 
mulheres, não falava junto em discussão. 
Só o que ele não podia era se lembrar da sua vergonha; mas, ali, naquela 
biboca perdida, fim-de-mundo, cada dia que descia ajudava a esquecer. 
(Op. Cit., p. 294) 
 
 

Nessa etapa o narrador ressalta as mudanças de hábitos que vão sendo 

atribuídas pela conversão que aos poucos vai transformando o interior do já distante, 

mais ainda latente selvagem. Além disso, o peso do mito, assim como acontece em 

“A salamanca do Jarau” cobra atitudes outras. 

 
 
Apenas, Nhô Augusto se confessou aos seus pretos tutelares, longamente, 
humanamente, e foi essa a primeira vez. E, no fim, desabafou: que era 
demais o que estava purgando pelos seus pecados, e que Nosso Senhor se 
tinha esquecido dele! A mulher, feliz, morando com outro... A filha, tão nova, 
e já na mão de todos, rolando por este mundo, ao deus-dará... E o Quim, o 
Quim Recadeiro - um rapazinho miúdo, tão no desamparo – e morrendo 
como homem, por causa do patrão... um patrão de borra, que estava p'r'ali 
no escondido, encostado, que nem como se tivesse virado mulher! ... 
- O resto é peso p'ra dia, mãe Quitéria... Mas, como é? Como é que eu vou 
me encontrar com o Quim lá com Deus, com que cara? ! ... E eu já fui 
zápede, já pus fama em feira, mãe Quitéria! Na festa do Rosário, na 
Tapera... E um dia em que enfrentei uns dez, fazendo todo-o-mundo 
correr... Desarmei e dei pancada, no Sergipão Congo, mãe Quitéria, que era 
mão que desce, mesmo monstro matador! ... E a briga, com a família inteira, 
pai, irmão, tio, da moça que eu tirei de casa, semana em antes de se 
casar?! ... 
- Vira o demônio de costas, meu filho... Faz o que o seu padre mandou! 
- E é o diabo mesmo, mãe Quitéria... Eu sei... Ou então é castigo, porque eu 
vou me lembrar dessas coisas logo agora, que o meu corpo não está 
valendo, nem que eu queira, nem p'ra brigar com homem e nem p'ra gostar 
de mulher... (Op. Cit., p.298) 
 

 

Como parte constituinte da consciência de Matraga, o narrador desnuda o 

antes valente destemido. Sua história poderia ter qualquer versão como o próprio 
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narrador destaca, e aos olhos de cada personagem, a reconstituição da vida de 

Nhô-Augusto poderia ganhar um prisma. De Dionóra e sua filha, uma; de Tião da 

Thereza, outra, principalmente depois do encontro inusitado entre os dois.  

 
 
- Pára, chega, Tião! ... Não quero saber de mais coisa nenhuma! Só te peço 
é para você fazer de conta que não me viu, e não contar p'ra ninguém, pelo 
amor de Deus, por amor de sua mulher, de seus filhos e de tudo o que para 
você tem valor! ... Não é mentira muita, porque é a mesma coisa em como 
se eu tivesse morrido mesmo... Não tem mais nenhum Nhô Augusto 
Esteves, das Pindaíbas, Tião... 
- Estou vendo, mesmo. Estou vendo. . . 
E Tíão da Thereza pôs, nos olhos, na voz e no meio-aberto da boca, tanto 
nojo e desprezo, que Nhô Augusto abaixou o queixo; e nem adiantou repetir 
para si mesmo a jaculatória do coração manso e humilde: teve foi de sair, 
para trás das bananeiras, onde se ajoelhou e rejurou: - P'ra o céu eu vou, 
nem que seja a porrete! ... (Op. Cit., p. 297) 
 
 

Mas a versão que o narrador quer que saibamos é a sua, que culmina na 

cidade de Tombador com o encontro de Matraga com o bando de jagunços que 

colocaria à prova o novo Nhô-Augusto. 

 
 
E o chefe - o mais forte e o mais alto de todos, com um lenço azul enrolado 
no chapéu de couro, com dentes brancos limados em acume, de olhar 
dominador e tosse osnada, mas sorriso bonito e mansinho de moça -. era o 
homem mais afamado dos dois sertões do rio: célebre do Jequitinhonha à 
Serra das Araras, da beira do Jequitaí à barra do Verde Grande, do Rio 
Gavião até nos Montes Claros, de Carinhanha até Paracatu; maior do que 
Antônio Dó ou Indalécio; o arranca-toco, o treme-terra, o come-brasa, o 
pega-à-unha, o fecha-treta, o tira-prosa, o parte-ferro, o rompe-racha, o 
rompe-e-arrasa: Seu Joãozinho Bem-Bem. (Op. Cit., p.301) 
 
 

O narrador opta por mostrar o Augusto que desafia o mito do valente e 

revela-se determinado no seu projeto. Preparado depois de anos de exílio, 

fortalecido pela reflexão, aguarda pacientemente o momento exato de colocar o 

ponto final que marcaria apenas o começo de sua nova trajetória. Consciente de 

suas ações, dessa vez, agiria não mais por impulso e sim por escolha. Por isso, 

apesar da oferta do bando de Joãozinho Bem-Bem, resistiu a mais uma provação e 

cumpria mais um de seus estágios de homem que se está civilizando. 

 
 
Nhô Augusto não tirou os olhos, até que desaparecessem. E depois se 
esparramou em si, pensando forte. Aqueles, sim, que estavam no bom, 
porque não tinham de pensar em coisa nenhuma de salvação de alma, e 
podiam andar no mundo, de cabeça em-pé... Só ele, Nhô Augusto, era 
quem estava de todo desonrado, porque, mesmo lá, na sua terra, se alguém 
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se lembrava ainda do seu nome, havia de ser para arrastá-lo pela rua-da-
amargura... 
O convite de seu Joãozinho Bem-Bem, isso, tinha de dizer, é que era 
cachaça em copo grande! Ah, que vontade de aceitar e ir também... E o 
oferecimento? Era só falar! Era só bulir com a boca, que seu Joãozinho 
Bem-Bem, e o Tim, e o Juruminho, e o Epifânio - e todos - rebentavam com 
o Major Consilva, com o Ovídio, com a mulher, com todo-o-mundo que 
tivesse tido mão ou fala na sua desgarração. Eh, mundo velho de bambaruê 
e bambaruá!... Eh, ferragem! ... (Op. Cit., p. 306) 
 
 

Poderíamos dizer então que o narrador escolhe colocar-se ao lado do 

embate ideológico de Nhô-Augusto com um eu que é, mas que rejeita por conta de 

outra identidade. Frente à opção pelo poder, assim como Blau Nunes esteve face a 

face com a teiniaguá, com promessa de ter tudo, Matraga mantém-se, “puro e de 

coração sereno”, resiste e vence o pior de seus inimigos: a si mesmo. Porém, ainda 

há resistência em aceitar em quem ele se transformará, num constante conflito com 

a forma como se vê e como o mundo o vê. Novamente a alteridade dá o ângulo da 

mirada!   Talvez por isso, Nhô-Augusto sofra, pois de fato abandonará parte de si, 

um lado com o qual se habituara e gostava de viver, como fica evidente no diálogo 

reportado adiante: 

 
 
Já lhe falei e torno a falar: é convite como nunca fiz a outro, e o senhor não 
vai se arrepender! Olha: as armas do Juruminho estão aí, querendo dono 
novo... 
- Deixa eu ver... 
Nhô Augusto bateu a mão na winchester, do jeito com que um gato poria a 
pata num passarinho. Alisou coronha e cano. E os seus dedos tremiam, 
porque essa estava sendo a maior das suas tentações. 
Fazer parte do bando de seu Joãozinho Bem-Bem! Mas os lábios se 
moviam - talvez ele estivesse proferindo entre dentes o creio-em-deus-
padre - e, por fim, negou com a cabeça, muitas vezes: 
- Não posso, meu- amigo seu Joãozinho Bem-Bem!... Depois de tantos 
anos... Fico muito agradecido, mas não posso, não me fale nisso mais... E 
ria para o chefe dos guerreiros, e também por dentro se ria, e era o riso do 
capiau ao passar a perna em alguém, no fazer qualquer negócio. 
- Está direito, lhe obrigar não posso... Mas, pena é.. . (Op. Cit., p. 314) 
 

 

Finalmente, vencida a última tentação, Nhô-Augusto sentia-se liberado para 

fazer o que sabia melhor, porém dessa vez para o bem, para ajudar, e para isso 

toda guerra era válida. “- Epa! Nomopadrofilhospritossantaméin! Avança, cambada 

de filhos-da-mãe, que chegou minha vez!...” (Op. Cit., p. 316) 

Depois de longo exílio, ele podia finalmente revelar sua identidade e dizer a 

todos orgulhosamente que se tornara um homem de bem, mas que não era um 

covarde, sua maior preocupação. Completava-se enfim a saga e o processo de 
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metamorfose de Augusto Matraga. De espírito selvagem a homem regenerado, os 

pecados redimidos e alma purificada pela boa ação: “manso e humilde de coração”. 

 

 

- Perguntem quem é aí que algum dia já ouviu falar no nome de Nhô 
Augusto Esteves, das Pindaíbas! 
- Virgem Santa! Eu logo vi que só podia ser você, meu primo Nhô Augusto... 
Era o João Lomba, conhecido velho e meio parente. Nhô Augusto riu: 
- E hein, hein João? ! 
- P'ra ver... 
Então, Augusto Matraga fechou um pouco os olhos, com sorriso intenso nos 
lábios lambuzados de sangue, e de seu rosto subia um sagaz 
contentamento. Dai, mais, olhou, procurando João Lomba, e disse, agora 
sussurrado, sumido: 
- Põe a benção na minha filha... seja lá onde for que ela esteja. .' . E, 
Dionóra... Fala com a Dionóra que está tudo em ordem! 
Depois, morreu. (Op. Cit., p. 318) 
 
 

O que nos revela esse narrador, portanto, é o dilema de um homem que 

pretende ajustar-se e por isso seu embate é mais moral, uma vez que para isso 

encontra-se entre dois juízos de valores, o da cultura a qual pertence e aquela da 

qual pretende fazer parte. Esse novo homem é a mistura destes dois universos, o 

que o formou e o qual aderiu. A morte anunciada é apenas um processo de 

transição para essa nova tomada de consciência expressa nas diversas reflexões de 

Augusto Matraga, cujo efeito em sua personalidade é devastador, pois como 

conseguir ser o mesmo depois de conhecer o outro que habita em si. 

O processo civilizatório pelo qual passa Matraga, que pacientemente espera 

sua chance de mostrar que é capaz de ter atitudes diferentes daquelas que esperam 

dele, possui dois lados. Um que reafirma suas origens formadoras de seu caráter 

embrutecido, e outro que contempla um olhar de fora, que espera que esse caráter 

seja passível de mudança e que também parece nutrir o desejo de que o 

determinismo seja ultrapassado. Porém, há aquela terceira margem que apresenta a 

junção dos dois lados até aqui antagônicos: o bicho/homem, apenas por meio da 

conversão de fé. 

No discurso desse narrador, pois, há uma percepção aguda das 

contradições do homem rural de Guimarães Rosa, pois a visão que ele nos fornece 

revela todo o embate psicológico da personagem ao tentar ser diferente. Nesse 

processo, do ponto de vista que o narrador decide mostrar sua história, ele sai um 

sujeito maior e melhor, embora seu discurso demonstre claramente o quão invasivo 

foi o processo.  
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 Por todas as considerações feitas, acredito que no amplo conjunto de 

opções de relações possíveis entre narradores e personagens, Guimarães Rosa 

optou por atribuir ao narrador culto de Sagarana o papel tradicional de falar por 

aqueles provenientes de lugares menos elitizados, garantindo-lhe ainda a tarefa de 

senhor absoluto das verdades que narra e sua versão é a que prevalece. Assim, 

para o narrador de Sagarana não há segredos, pois as personagens tornam-se 

totalmente transparentes do começo ao final da narrativa. O narrador conhece suas 

artimanhas e se não as revela de imediato é porque considera que não é o momento 

exato, diferentemente, por exemplo, do narrador Blau Nunes que faz apenas 

conjecturas. Todas essas decisões não são definitivamente sem consequências 

para a narrativa e sua expressão final. Ao assumir essa posição, o narrador enfatiza 

a incapacidade de Augusto Matraga de ser protagonista de sua própria história 

enquanto não atingir a metamorfose plena.  

Bakhtin faz diversas considerações sobre o processo metamórfico e seu 

significado. 

 
 
Com base na metamorfose é criado o tipo de representação de toda a vida 
humana em seus momentos essenciais de ruptura e de crise: como um 
homem se transforma em outro. São dadas as imagens diferentes de um 
único homem, nele reunidas conforme as diferentes épocas, as diferentes 
etapas de sua existência. Não há aqui um devir em sentido estrito, mas sim 
crise e transformação. (BAKHTIN, 2010, p. 238) 
 
 

Assim como ocorre com Blau em A salamanca do Jarau, Matraga é 

mostrado antes e durante do processo de transformação. Antes de sua crise e nos 

momentos que definem a nova imagem que irá assumir, melhor do que antes e 

consciente dos seus valores, capaz de avaliar as circunstâncias em que se encontra 

e por isso apto a desvencilhar-se das armadilhas que poderiam fazer-lhe retroceder. 

É evidente que Guimarães Rosa faz uso das funções do mito como modelos 

exemplares para construção de sua personagem. Não é por acaso que a visão 

judaico-cristã apreendida em sua obra, principalmente no final do conto em questão, 

aparece mesclada aos conceitos populares do Cristo redentor, ressaltando o 

cristianismo e as teologias populares como elemento que rege o pensamento mítico 

do meio rural.   
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Quanto a essa mescla é possível destacar o que Mircea Eliade denomina de 

cristianismo cósmico das populações rurais, cujo núcleo seria “a nostalgia de uma 

Natureza santificada pela presença de Jesus” (p. 150). Para o autor isso representa: 

 
 
A nostalgia do Paraíso, desejo de reencontrar uma natureza transfigurada e 
invulnerável, ao abrigo das subversões produzidas pelas guerras, as 
devastações e as conquistas. É também a expressão do “ideal” das 
sociedades agrícolas, continuamente aterrorizados por hordas de guerreiros 
alógenos e explorados por diferentes classes de “senhores” mais ou menos 
autóctones. É uma revolta passiva contra a tragédia e a injustiça da história, 
contra o fato, em suma, de que o mal se revela mais unicamente como 
decisão individual, mas, sobretudo como uma estrutura transpessoal do 
mundo histórico. (MIRCEA ELIADE, p. 150) 
 
 

Como ressaltei durante as análises feitas das personagens de Sagarana, há 

a representação de Augusto Matraga como uma espécie de elemento redentor do 

povo que não tem a quem recorrer. Nessa representação as análises sugeridas são 

diversas, inclusive poderia ser associada a todas as etapas do “Mito da Procura” de 

Frye, mas a que gostaria de chamar atenção aqui trata da questão levantada por 

Eliade sobre a ideologia messiânica, ou seja, “a luta final entre o Bem e o Mal, que 

pode ser facilmente comparada ao conflito apocalíptico entre Cristo e Anticristo, 

seguido da vitória definitiva do primeiro.” Essa analogia poderia ser amplamente 

estendida também para o conto “A salamanca do Jarau”, com as devidas 

proporções, uma vez que Blau também sofre uma metamorfose ao final da narrativa. 

Mas enquanto Matraga precisa renunciar ao lado bicho que o distancia do homem 

em sua plenitude civilizada, eliminando um dos extremos, Blau precisa aceitar as 

transformações não como contaminação, mas como processo natural e irreversível 

de um novo tempo que se insurge, tornando ambos coexistentes. Todavia, a 

reflexão sobre a transformação do bicho/homem e a função de libertador que 

ambos, Matraga e Blau assumem na narrativa pode ser evidencia nos dois contos, à 

medida que as ações destas personagens são determinantes para o processo de 

metamorfose. 

No início da narrativa “A hora e a vez de Augusto Matraga”, o narrador deixa 

claro que Matraga não é nada. Portanto, para ter autonomia de se narrar, precisa 

matar aquele nada e ressurgir capaz de fazer sua própria história, do contrário 

sempre precisará de “um porta voz” que se achará no direito de retratá-lo a sua 

maneira.  
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Nesse sentido, a técnica estilística empregada por Guimarães para compor o 

narrador de Sagarana ainda apresenta o homem simples do campo como refém de 

uma visão de mundo estereotipada atribuída pelo olhar externo. Assim, este 

narrador tem a função de mediador do homem rural, no sentido de explicitar seus 

vícios e virtudes. No caso do último conto, a crítica ainda é mais contundente, uma 

vez que a possibilidade de transformação do homem rural se dá unicamente por 

intermédio da manifestação da fé cristã, com a explícita submissão do outro ao 

acatar seus dogmas.  

Fica posto então quem fala no universo da ficção de Sagarana e o que seu 

discurso veicula. Nas pontuações do “doutor” que se insere em diversas situações 

para acompanhar o homem rural e seu modo de vida de perto, detecta-se também 

uma espécie de denúncia de aniquilamento do sujeito, quando em seus relatos 

revela a cruel manipulação que se faz da mentalidade “bruta”, quando ironiza e faz 

humor com a desgraça alheia, ou ainda quando coloca em xeque os critérios de 

racional e irracional e apresenta um homem que à medida que se aproxima da 

condição de “civilizado” torna-se cada vez menos autônomo e mais subserviente. Eis 

aí a ambiguidade do narrador. 

 

3.6 BLAU NUNES: UM NARRADOR UNO 

 

Uno significa único, singular, que representa uma unidade ou ainda unifica 

algo. Nessa dimensão Blau representa, na obra de Simões Lopes, a unicidade que 

os outros narradores não atingem por não compartilharem das mesmas 

problemáticas enfatizadas em suas personagens. Com as devidas exceções feitas 

ao narrador de Guimarães Rosa, que produz uma profunda reflexão no tocante às 

condições físicas, morais e psicológicas de suas personagens, os demais 

narradores concentram-se nas descrições dessas características, porém, sem 

aprofundá-las.  

O potencial do narrador de Contos Gauchescos e Lendas do Sul atinge seu 

limite máximo de representação na singeleza de suas reflexões, no sutil de suas 

orientações e no paradoxo de suas colocações concernente ao mundo novo que 

para ele se apresenta. De sua perspectiva crítica e ousada, questionadora dos 

valores que se manifestam com a formação de uma nova sociedade e o gaúcho 



183 

 

novo que emerge dela, podemos entender as crises daqueles que são 

representados em seu discurso descontente. 

Esse narrador nos revela ainda as contradições de um povo que se vê 

sufocado pela tradição, que em certos momentos não o deixa seguir adiante. A 

tradição para o narrador Blau desencadeia um processo ambíguo, pois com base 

nela se recusa a aceitar o novo e o diferente, uma vez que este se apresenta como 

uma forma de invasão, provocando muitas objeções e resistências como foi 

evidenciado ao longo das análises das personagens e narradores. 

Na voz que narra os textos de Coelho Neto, Monteiro e Guimarães Rosa, 

não notamos de forma explicita esses conflitos apresentados por Blau, já que os 

narradores não se incluem na complexidade das situações que fazem parte da rotina 

de suas personagens. A capacidade analítica pertence somente aos narradores que 

as observam e relatam as suas ações, já que não há por parte dessas personagens 

reivindicações ou proposições que os narradores queiram compartilhar.  

Desta forma, os narradores mostram os “problemas” das personagens, mas 

não se solidarizam com suas histórias, pelo contrário, a exemplo do narrador de 

Urupês que demonstra em diversas passagens grande intolerância em relação às 

adversidades vivenciadas pelas personagens. Como as considera incompetentes 

para gerir suas próprias vidas, não dá crédito a elas em suas denúncias. Da mesma 

forma age o narrador de Sertão que aponta uma série de mazelas, mas as atribui ao 

acaso, às contingências do momento vivido pelas personagens. 

Guimarães por outro lado, insere seu narrador no âmago das situações 

experienciadas pelas personagens, mas ainda em Sagarana, o narrador demonstra 

todo o seu estranhamento ao universo narrado e por isso queixa-se diversas vezes 

das atitudes das personagens: “Pororoca! Será que ninguém aqui pensa como 

eu?!... (GUIMARÃES ROSA, p. 174). Além disso, ele parece essencialmente 

empenhado em civilizar esses seres que encontra nas províncias, com o objetivo 

talvez de torná-lo menos embrutecido aos olhos dos outros, mais cortês... Dar-lhe 

uma essência, envolvê-lo em um processo de libertação de seu estado primitivo, 

numa espécie de alforria. O que não fica claro é de que patamar vem todo o esforço 

desse narrador, de onde partem suas intenções e o que de fato ele pretende com 

sua proposição, se questionamento ou concordância. 

Como narrador uno, Blau nos coloca diante do cerne de seus conflitos, 

revela todas as suas contradições e preconceitos, suas dúvidas e seus medos, no 
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sentido incerto de suas conclusões. Não é um outro que infere suas convicções, 

mas ele, à sua maneira, às vezes sem malícia, às vezes de forma autoritária e 

intransigente, mas sempre franca, pois como ele mesmo define: 

 
 
A gente como eu é bicho bruto e os graúdos não dão confiança de explicar 
as cousas, por isso é que eu não sei muitas delas: tenência não me faltava; 
mas como é que eu ia saber as de adentro dos segredos?... (SIMÕES 
LOPES, p. 111) 
 
 

Nesta sua simplicidade e com sua visão limitada das situações que narra, 

Blau Nunes responde pelas personagens com quem se identifica, os outros peões, 

campeiros e vaqueanos. Não há como ter uma postura de estranhamento com eles 

porque também é um deles, sua cultura corresponde a deles e no seu relato 

representa os costumes e tradições que também são seus, falando na mesma 

linguagem. Por isso, diversamente dos outros narradores analisados, identifico na 

voz de Blau Nunes “o gaúcho pobre, o tropeiro, o peão da estância, o agregado, o 

índio humilde.” (MEYER, 1979, p. 146), numa harmonia de discursos. 
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1. BLAU NUNES E SEUS PATRÍCIOS: UM ENCONTRO POSSÍVEL? 

 
 
“[...] nenhum povo vive sem uma teoria de si mesmo. Se não tem uma 
antropologia que a proveja, improvisa-a e difunde-a no folclore.” (DARCY 
RIBEIRO, 2008, p. 244) 
 
 

1.1 BLAU NUNES, FIRMO, O VAQUEIRO, JECA TATU E AUGUSTO MATRAGA 

 

Ao ler Coelho Neto, Simões Lopes Neto, Monteiro Lobato e Guimarães 

Rosa, penso que somos transportamos diretamente para um processo, isto é, a 

construção do que fomos, do que somos e do que poderíamos ser. Processo esse 

identificado na maneira como cada autor representou a situação do homem rural no 

Brasil nas diversas transformações, no sentido socioeconômico e cultural da 

sociedade brasileira. 

No final do século XIX até meados do século XX, período de início da 

produção das obras analisadas, o cenário literário brasileiro era de intenso 

experimentalismo e efervescência cultural. Havia uma parcela de acomodação da 

sociedade, mas grande parte dela, principalmente de nossos intelectuais, clamava 

por transformações e procurava manifestar suas reivindicações através de 

movimentos que explicitassem o que ocorria no país em termos sociopolítico e 

econômico.  

Diversos autores buscavam traduzir a problemática que se dava no país no 

período de fim de um século e início de um novo, como premissa de mudança. 

Assim, muitos escritores voltaram suas atenções para o interior do Brasil por razões 

diversas registradas pelos críticos literários e historiadores e que dão conta de uma 

gama de representações do Brasil no sentido de desvendar suas variedades 

culturais como as que até aqui apresentei. 

Dentre tantos nomes registrados para compor a história ficcional das regiões 

do Brasil e seus representantes como o índio, o gaúcho, o sertanejo, ou mulato, 

encontramos Blau Nunes e seus patrícios Firmo, o vaqueiro, Jeca Tatu e Augusto 

Matraga. Cada um com uma história diferente, da qual foram protagonistas ou 

testemunhas de momentos e episódios importantes para o nosso país. Da ficção ou 

do mundo real observado pelos seus criadores, o fato é que muito nos revelam 

através do que falam deles e do que lhes é permitido falar. 
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Ao reunir estas quatro personagens há um grande esforço em reconstituir 

através de seus discursos um tempo e espaço históricos. Recompor fragmentos 

dessa imensa colcha de retalhos tramada ao longo do percurso de representação do 

homem do campo por meio do texto literário. Logicamente esta pesquisa não atinge 

este grande feito, mas fica nessa tentativa o empenho de compreender uma parcela 

do que foi dito sobre essa figura tão requisitada pela arte nacional e que ainda hoje é 

geradora de muitas polêmicas.   

Entendo, portanto, que essas quatro personagens podem representar partes 

do todo da formação do povo brasileiro. Assim, Firmo representaria o nosso crioulo, 

Jeca, o caipira da zona rural paulista; Matraga o sertanejo e Blau o legítimo gaúcho. 

Os quatro somados formam um só: o que somos hoje na nossa miscigenação. 

Darcy Ribeiro, em sua tese sobre a formação do povo brasileiro, identifica e 

caracteriza cada uma dessas personagens da história do Brasil e, embora sua 

perspectiva seja antropológica e seu trabalho fruto de longa pesquisa documental e 

empírica, em nada diverge das constatações que foram evidenciadas nas obras 

literárias aqui estudadas. Seus apontamentos, no tocante a esses quatro elementos 

que configuram a formação do povo brasileiro, somente reforçam as conclusões aqui 

apontadas, o que confirma mais uma vez as considerações de Mikhail Bakhtin de 

que ficção e realidade caminham juntas. 

No capítulo quarto de seu livro intitulado “Os Brasis da História”, Darcy 

Ribeiro descreve cada um desses elementos que compõem o Brasil de hoje e 

discute no capítulo seguinte, “O destino Nacional”, as implicações para o Brasil que 

vislumbramos no futuro. De todas as suas detalhadas análises sobre as 

características de cada um dos tipos derivados dos grupos socioculturais brasileiros, 

o que mais chama a atenção é a semelhança da descrição dos cenários e das 

figuras contempladas nos textos lidos. 

 
 
Elas são representadas pela cultura crioula, que se desenvolveu nas 
comunidades da faixa de terras frescas e férteis do Nordeste, tendo como 
instituição coordenadora fundamental o engenho açucareiro. Pela cultura 
caipira, da população das áreas de ocupação dos mamelucos paulistas, 
constituída, primeiro, através das atividades de preia de índios para a 
venda, depois, de mineração do ouro e diamantes e, mais tarde, com as 
grandes fazendas de café e a industrialização. Pela cultura sertaneja, que 
se funde e difunde através dos currais de gado, desde o Nordeste árido até 
os cerrados do Centro-Oeste. Pela cultura cabocla das populações da 
Amazônia, engajadas na coleta de drogas da mata, principalmente nos 
seringais. Pela cultura gaúcha do pastoreio nas campinas do Sul e suas 
duas variantes, a matuta-açoriana (muito parecida com a caipira) e a gringo-
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caipira das áreas colonizadas por imigrantes, predominantemente alemães 
e italianos. (DARCY RIBEIRO, p. 247)  
 
 

Quão semelhante é o percurso do homem rural apreendido no discurso das 

obras de ficção analisadas, com os elementos apontados na citação de Darcy 

Ribeiro! 

Como enunciatária desses discursos apresentados ao longo desse trabalho, 

busquei então entender os processos apresentados por esses autores, de forma 

consciente ou inconsciente, mas que evidentemente podem ser resgatados pelas 

marcas da sua minuciosa construção. A maneira como cada um escolheu abordar o 

mesmo tema e apresentar a mesma personagem é a maior pista que temos e que 

pode nos possibilitar remontar o cenário de contradições históricas que permeiam a 

identidade nacional em períodos tão expressivos da nossa formação. É óbvio que 

cada autor fez uso do que dispunha na sua conjuntura cultural e coube a cada um, a 

seu modo, explicitá-las e problematizá-las. Por isso mesmo, é espantoso o modo 

como dialogam permitindo o encontro entre as quatro personagens que aqui foram 

destacadas.  

Todavia, o fator que as distancia encontra-se na maneira criativa de Simões 

Lopes Neto, já na contramão dos autores estudados, de inserir seu narrador dentro 

do universo narrado, cujo protagonista também é ele, enquanto os outros autores 

optaram por colocar seus narradores como observadores, juízes ou simples 

expectadores dos discursos dessas personagens, com as quais não se identificam. 

São narradores que não compartilham das mesmas frustrações, mudanças e 

expectativas dos que povoam as histórias narradas. Assim, o mundo ficcional 

revelado torna-se à parte das convicções do narrador que “tudo sabe e tudo vê”.  

Simões Lopes, por outro lado, decidiu utilizar um narrador com poderes 

limitados, até onde ia o seu entendimento das situações narradas. Não sabia ao 

certo o que acontecia atrás das portas dos figurões e inferia a explicação de muitas 

das decisões e atitudes de seus superiores. Do limite de sua humanidade, o 

narrador de Simões Lopes Neto nos mostra o que para ele é mostrado exteriormente 

e por isso não consegue quantificar as verdades e seu juízo de valor é muito mais 

fundamentado na sua sensibilidade dos acontecimentos que o cercam do que de 

fato em uma análise fria e meticulosa do interior das personagens. 
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À diferença do narrador de Simões Lopes – embora deva ressaltar que em 

algumas passagens também se encontrem enredados no emaranhado de 

informação de suas personagens – os narradores das outras três obras ainda não 

conseguem escapar por definitivo da fórmula da onisciência, e por isso, por diversas 

vezes, apontam isso nos meandros de suas narrações, transformam-se em 

verdadeiros “deuses do Olimpo”, cuja a voz reverenciada é sempre esta que vem de 

cima.  

Portanto, as figuras de Blau, Firmo, Jeca e Matraga compartilham 

semelhanças, mas destoam pelas decisões arquitetônicas de seus criadores. Nos 

três primeiros casos, os autores optaram por não permitir um maior envolvimento 

entre narradores e suas personagens. Estes narradores encontram-se localizados, 

não junto ás personagens, mas acima delas, mantendo uma distância segura o 

suficiente para não serem confundidos com elas.  Ademais, se avaliarmos o grau de 

afinidade com o que narram suas histórias, Blau Nunes ainda destaca-se, pois tudo 

que narra lhe é familiar. Mesmo quando encara as situações inusitadas da 

Salamanca, o estranhamento com o sobrenatural e o fantástico dos acontecimentos 

está ausente, uma vez que, segundo o próprio Blau, os fatos que se lhe apresentam 

já haviam sido antecipados por sua “avó charrua”. Consequentemente, tudo que vai 

sendo revelado para ele na narrativa é naturalmente aceito por ele e por extensão 

também pelo leitor. 

O tempo e o espaço nos quais Blau Nunes está inserido também lhe 

pertencem, assim como aqueles que circulam no universo narrado mantêm com ele 

um parentesco e uma conformidade que não é demonstrável nas demais obras 

analisadas. Assim sendo, o recurso discursivo de Simões Lopes é único, quando 

coloca Blau não adiante ou ao lado dos acontecimentos, mas dentro deles, o que faz 

com que esse narrador compartilhe com suas personagens as mesmas 

características. 

Não resta dúvida de que o narrador de Sagarana se afasta em grande parte 

do modelo tradicional de narrador questionado aqui, por outro lado, não sai de sua 

posição de conhecedor de tudo e por isso em diversas passagens nos deparamos 

com um narrador tão cheio de si que não percebe que nada sabe a respeito 

daqueles a quem subestima, e por isso mesmo mostra-se surpreso com suas ações, 

como notamos em boa parte dos contos estudados.  
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Todavia, a meu ver, o ponto de intersecção entre as personagens de Simões 

Lopes Neto e Guimarães Rosa está, sobretudo, na crise vivenciada por elas e que 

ressalta suas contradições. Essas contradições não são difíceis de compreender 

quando o referencial empírico de Darcy Ribeiro, por exemplo, aponta para os 

conflitos identitários dos brasileiros resultantes do processo de colonização do nosso 

país e que podem servir como explicação para as crises representadas tanto por 

Blau Nunes, quanto por Augusto Matraga, mas que ao mesmo tempo estão 

ausentes em Jeca Tatu e Firmo, o vaqueiro. Segue, pois uma observação mordaz 

do antropólogo sobre esse complexo que, segundo ele, aflige a mentalidade do 

homem rural.   

 
 
Caracteriza-se por sua religiosidade singela tendente ao messianismo 
fanático, por seu carrancismo de hábitos, por seu laconismo e rusticidade, 
por sua predisposição ao sacrifício e à violência. E ainda pelas qualidades 
morais, características das formações pastoris do mundo inteiro, como o 
culto da honra pessoal, o brio e fidelidade a suas chefaturas. (Op. Cit., p. 
320) 
 
 

A constatação apresentada por Darcy Ribeiro não é invenção sua e como o 

escritor mesmo explica, trata-se de uma construção de séculos que vem sendo 

imposta e que de tanto ser repetida torna-se senso comum.  

A versão do homem rural de Monteiro Lobato, Jeca Tatu é o que mais 

reforça esse prisma do homem interiorano como um mosaico derivado do remendo 

dessa mistura de que somos provenientes, o que seria justo se quem o narra não se 

considerasse isento dessa mescla. Ademais, fica evidente que as supostas 

verdades do narrador não contemplam a versão de quem está no outro extremo, 

pois seu ponto de vista pouco importa. Jeca é, portanto, apresentado por um 

narrador que absolutamente acredita nada tem a ver com ele e seu universo, por 

isso, não compreende seu modo de vida, o descrimina e critica de maneira 

impiedosa, como verificamos em análises anteriores.  

Assim, o narrador simplesmente nos coloca cativos do seu modo de ver a 

personagem Jeca, sem chances de ponderar ou de avaliar outra medida. Sua 

posição é clara: Jeca é um parasita. Com suas afirmações, o narrador de Jeca não 

deixa espaço para discordância, pois do seu ponto de vista privilegiado, somente ele 

conhece bem sua criatura e por isso está habilitado a julgá-la e defini-la. Desse 

modo, para ele Jeca Tatu é feio, desengonçado, criatura aos olhos de seu criador. 
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Não é dono de suas aspirações, porque aspiram por ele, sonham por ele. O narrador 

o quer em outra realidade, mas não o permite expressar de fato seus desejos, pois 

seus anseios não são dignos de consideração. Portanto, a visão de Jeca Tatu que  

nos é dada torna-se a deste ser acomodado, sem ambições, enquanto a ele são 

oferecidos apenas espelhos onde possa mirar sua insignificância e talvez inspirar-se 

em almejar algo melhor do que aquilo que julga ser o suficiente para seu 

contentamento.  

Mais uma vez, não é preciso ler muitas páginas do capítulo do livro de Darcy 

Ribeiro para encontrar uma das origens dessas definições. Numa divisão de trabalho 

em que as mulheres acabavam assumindo a maior parte das tarefas de plantio, 

colheita, dos transportes de carga, além do trabalho corriqueiro que sempre coube à 

mulher no cuidado da casa e da prole, restavam ao homem “os trabalhos 

esporádicos que exigiam grande dispêndio de energia”. Os longos períodos de ócio 

entre as temporadas de trabalho no roçado, na caça e até nas guerras, criou esta 

imagem do homem rural, em contraste com a vida sempre assoberbada do homem 

citadino. 

Essas cenas estão presentes em praticamente todos os contos de Urupês e 

se nos detivermos, por exemplo, no conto “Colcha de retalhos”, fica mais explícito 

ainda o estereótipo citado, pois são as mulheres desse conto que adoecem e 

morrem pela estafa do trabalho exaustivo, enquanto o tempo parece não passar 

para os homens. Não é à toa que esses hábitos, como enfatiza Darcy, tenham dado 

aos antigos moradores dessas zonas rurais, descritas em Urupês, “a reputação de 

gente birrenta e preguiçosa”.  

Assim, quando o poder público se apresenta a essas figuras, temos o que 

Monteiro nos revela em “Suplício moderno”, entre outros contos, novas formas de 

sujeição, desta vez com amparo legal. Como resistia à submissão ao regime de 

fazenda, que significava a supressão de sua liberdade e o colocaria em pé de 

igualdade com o escravo, a reputação do caipira só aumentou e autorizou a criação 

da imagem que foi veiculada durante muitos anos no tocante à sua postura 

desleixada e estagnada, todavia, redimensionada em obras posteriores de Monteiro 

Lobato, quando capta a essência das representações das mesclas ao utilizar a 

temática dos citadinos ruralizados que mantinham suas características eruditas, em 

obras posteriores como Cidades Mortas, onde de fato trabalha a questão da 

“feudalização” do meio rural. Nesses textos, Monteiro Lobato revela enfim quem são 
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os caipiras, população branca e mestiça pobre, bem como os mulatos livres que em 

algum ponto da história do Brasil teve temporariamente acesso à terra e nela 

construiu condições mínimas de sobrevivência, alternando o trabalho pesado e 

longos períodos de ócio. De horizonte cultural limitado pelas suas condições de 

isolamento, eis aí o seu estigma “desambicioso e imprevidente, ocioso e vadio”. 

(DARCY RIBEIRO, p. 348) 

A representação do universo do homem rural na figura de Firmo, o vaqueiro, 

também não é das mais agradáveis. Negro cativo, feliz e satisfeito com sua vida 

modesta, não tem ambições e dedicou a vida para servir os seus senhores e diverti-

los até o final de sua vida de servidão. Embora descrito como vaqueano livre, é 

obvia sua condição de cativo, assim como das demais personagens descritas na 

obra.  

Desta forma, o único lugar de destaque reservado para Firmo, o vaqueiro é 

aquela de recreador, sem direito, assim como Jeca Tatu, a dizer de fato onde 

preferia estar, viver e morrer. Portanto, sabemos apenas o que nos diz o “eu 

patrãozinho”, que relata até o momento da sua morte, sem podermos cogitar se de 

fato sentia-se em casa, acolhido pelos seus, ou se saudoso de um lugar longínquo 

no tempo e espaço, mas apenas que viveu feliz e morreu com um sorriso de 

gratidão. 

Lúcia Miguel-Pereira, no levantamento que faz dos problemas que permeiam 

a obra de Coelho Neto, identifica a falta de verossimilhança como uma das principais 

marcas das personagens criadas pelo autor. Sobre uma das mais conhecidas, 

Macambira, de Rei Negro, a crítica questiona o comportamento servil do escravo 

que pela “sua estirpe africana” deveria continuar sonhando com a liberdade. 

Contrariamente a isso, o que move seu comportamento rebelde “é o ciúme, e não a 

altivez natural, que o arma contra os brancos.” (MIGUEL-PEREIRA, 1957, p. 268) 

Sem querer minimizar nenhuma das críticas apontadas pela autora, 

acrescento que, se o discurso das personagens de Coelho Neto é questionado 

justamente pela mentalidade alienada, à falta de atitude no que tange a sua 

condição social e à postura hierarquizante do narrador, temos que considerar 

também se havia de fato condições para que essas personagens apresentassem 

uma outra visão de si mesmas. Haveria realmente o que questionar, uma vez que e 

o discurso propagado era o de uma sociedade escravista, habituada com o berço de 

servidão e a vida de mercadoria? Por outro lado, haveria também uma mentalidade 
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de senhores de escravos com condições de avaliar o curso que tomariam suas 

atitudes em relação a outro ser humano, uma vez que essa era uma atividade 

institucionalizada? Que revolta poderia ser gerada nessas figuras que foram 

doutrinadas a pensar assim e tanto os senhores quanto os escravos não conheciam 

outra realidade? Acrescente-se ainda a isso o fato de que rebeldia era sinônimo de 

açoite ou morte e, como no instinto de sobrevivência prevalece a preservação da 

vida, o mais natural era, como animal domesticado, curvar-se ao mais forte. Não 

estaria o autor, se procedesse de modo diferente, indo contra a natureza de suas 

personagens? 

Mais uma vez tomo as reflexões de Darcy Ribeiro sobre a condição 

subumana dos negros como “parte de uma ordem interna autoritária, fundada na 

mais rigorosa disciplina de trabalho, a um tempo consciente e impositiva para todos 

os que nela estão engajados” (DARCY RIBEIRO, p. 261). Nesse cenário, é gerado 

tanto a mentalidade do crioulo, quanto do seu senhor, claramente representadas na 

obra de Coelho Neto. Sendo assim, partindo das considerações de Bakhtin de que o 

discurso não sai do vazio, encontramos uma possível justificativa para o modelo 

descrito pelo autor, sem espaços para rebeldias ou reivindicações. Primeiramente, 

para a camada subalterna, o senhor era a representação do próprio pai, de quem 

dependiam para sobreviver, mesmo com o contrastante modo de vida da casa-

grande e da senzala, onde eram atirados como animais de carga; Depois, após 

tantas gerações de senhores e escravos, os dois grupos já introjetavam os modelos 

e os reproduziam com naturalidade e assim, os escravos nasciam e morriam 

submetidos aos mais bárbaros tratamentos sem questionar. Mesmo os brancos e 

mestiços livres que se dispunham a trabalhos mais humildes em troca de algum 

meio de sobrevivência, eram preteridos, pois frente à produção do escravo, essa 

força de trabalho não compensava o investimento. Os senhores, por sua vez, 

encontravam nessa subserviência o respaldo para reafirmarem a manutenção dessa 

ordem. Esse é o discurso que reproduz Firmo, personagem de Coelho Neto, 

conformado com o tratamento indigno, resignado com seu destino e lisonjeado pela 

piedosa atenção de seu patrãozinho. Talvez, a verossimilhança buscada pela autora 

da crítica esteja aqui, nessa representação de Firmo que, mesmo depois de liberto, 

conta apenas com o “sistema de parceria por meação ou o regime de agregados 

que trabalham em terra alheia” para produzir a sua subsistência e continuar 

reproduzindo o modelo respeitoso e servil (DARCY RIBEIRO, p. 274). 
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E para não dizer que não há nenhum rastro dessa revolta exigida por Lúcia 

Miguel-Pereira, lembremos das explicações dadas ao jovem viajante de “A tapera” 

depois de seu suposto delírio ao atravessar as terras de Santa Luzia. A justificativa 

de rebeldia dos escravos para explicar a decadência da fazenda próspera, contrasta 

severamente com o ambiente aparentemente de harmonia servil e a condição de 

trapos em que os negros eram deixados por seus senhores, situações diversas 

vezes apontadas na narrativa. Lembremos também das atitudes contraditórias da 

personagem Raymundo de “Praga” em relação à postura servil de sua mãe.  

As nuances do narrador de Coelho Neto às vezes tornam o ponto de vista da 

narrativa paradoxal, uma vez que ao exibir a condição dessas personagens e sua 

mentalidade rústica, revela também outro lado, o lado que as subjugava e acreditava 

verdadeiramente que esse era seu papel, como, por exemplo, a personagem “o 

velho” de “A tapera”, que açoita e enclausura a negra que ele admitia ter sido sua 

“mãe”, na falta desta, reproduzindo assim o discurso do senhor de escravo e a 

manutenção de seu poder.  

Quanto à personagem Blau Nunes de Simões Lopes Neto, em sua 

linguagem simples e no rememorar de sua história, acompanhamos os passos do 

gaúcho que não se envergonha de narrar sua origem nada altiva. Este discurso está 

presente na recordação do seu tempo de criança, quando já se via obrigado a 

conhecer as durezas da vida de gaúcho pobre, já nas labutas e correndo mundo; 

nos tempos em que fora campeiro de gado em terras sem dono, na fase do peão 

empregado da estância a cuidar do gado do patrão, no período de soldado – o mais 

apreciado por Blau – quando ainda podia usufruir de algum privilégio; até o retorno 

ao estado de gaúcho simples e pobre, de posse apenas de seu cavalo e facão. 

O percurso de Blau também pode ser acompanhado no discurso 

antropológico de Darcy Ribeiro e comprovam a verossimilhança de sua fala. 

 
 
Consolidada a posse de terras e rebanhos, pacificada a campanha e, 
depois, cercadas as estâncias com armados, o novo gaúcho sedentarizado 
é compelido a assumir seu novo papel de simples peão. Ainda cavaleiro 
campeia, garboso, o gado do patrão, com orgulho de seu ofício e do seu 
domínio de montaria e do rebanho. Porém, cada vez mais pobre e mais mal 
pago, come menos e vive mais maltrapilho. [...] transformam-se assim os 
gaúchos em reservas de mão de obra em que o estancieiro recruta os 
homens de que necessita quando vai bater os campos, esticar um armado. 
São trabalhadores de changa, biscateiros subocupados, mas prolíficos, 
cujas famílias crescem na penúria, vitimadas por moléstias carências, por 
infecções, enfim, por todos os achaques da pobreza, como mais um 
subproduto do latifúndio pastoril. (DARCY RIBEIRO, p. 380,383, 384) 
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Ora, não é isso que Blau Nunes tanto procura evitar quando alerta seus 

patrícios dos rumos que a situação em seu Estado estavam tomando? Não são 

essas as transformações que Blau Nunes, da experiência de seus oitenta e oito 

anos narra? A ameaça da urbanização e industrialização descontrolada que “obriga 

a emigração para outras áreas rurais ou para as cidades em busca de um destino 

melhor” (Op. Cit., p. 384), mas que aos poucos vai transformando a massa de 

desocupados em mendigos, prostitutas e marginais. 

Mas Simões Lopes Neto revela mais em seu discurso. Ele reproduz esse 

gaúcho espoliado pelo progresso que cada vez mais adentrava os Pampas, bem 

como o seu repúdio de ver “a verdadeira intimidade, intrigante e bajuladora” (Op. 

Cit., p. 382) de seus patrícios em volta do estancieiro e denuncia a repulsa pelo 

convívio cordial que mantinham com ele. Essa é também uma das marcas que 

diferenciam a postura da personagem Blau das outras três, o não conformismo com 

as injustiças, apesar de também passar pelo mesmo processo de exploração que 

seus patrícios. As insurgências, portanto, partem não de fora dessas camadas 

sociais, mas de dentro delas, motivadas por essas desigualdades e tentativas de 

subordinação, como bem pontua Blau com os diversos relatos de guerra e critica 

aos que não combatem a invasão. Novamente comparando esse discurso presente 

na obra de Simões com o discurso histórico de Darcy Ribeiro, obtêm-se a seguinte 

conclusão. 

 
 
Nestas circunstâncias, tanto o gaúcho de instância quanto o gaúcho 
parceiro, imersos ambos no latifúndio pastoril, não alcançam as condições 
mínimas para uma conduta autônoma de cidadãos. São homens de seus 
patrões, temerosos de perder um vínculo que lhes parece um amparo em 
face da ameaça de se verem lançados em condições ainda mais difíceis. 
Nos bolichos dispersos pelos corredores, ouvindo os rádios sempre ligados 
e comentando as novidades, entre as voltas de chimarrão e pinga, vive na 
sua vida cívica essa subumanidade marginal dos arranchamentos.  
Discutem política e políticos. Falam de reforma agrária. Sempre sóbrios e 
sérios. Aí não vê a alacridade folgazã das festas na estância, onde mais 
bailam, riem e se regalam os estancieiros e seus convidados que a 
gauchada posta a servir o churrasco, a cantar toadas antigas ao som da 
gaita, de sanfona e viola. Naqueles redutos estradeiros é que se vai 
forjando a consciência do novo gaúcho sobre o seu destino e fermentando 
um espírito de rebelião ainda difuso e inconsciente. (Op. Cit., p. 383, 384) 
 
 

Blau Nunes reproduz, também, na maneira pela qual o narrador culto passa 

a voz para o peão, a ambiguidade desse povo e a necessidade da nova geração da 
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elite gaúcha não ser confundida com essa figura do estancieiro que alienado pelo 

desejo de riqueza esquece os valores de seu próprio povo e o explora sem piedade.   

Nesse sentido, a meu ver, o único narrador que assume o mesmo discurso 

de suas personagens é Blau Nunes, pois compartilha ele a mesma identidade de 

suas personagens e por esta razão se coloca no mesmo patamar delas. Os demais 

narradores, como cumpridores da sua tradicional função de apresentar as 

personagens de suas narrativas, não atingem o mesmo grau de identificação com os 

seus discursos, porque não se consideram membros da cultura que narram. Como 

falam delas, não são elas, e nem permitem que expressem de fato o que pensam de 

si, logo, tudo que apreendemos das personagens como representantes do meio rural 

é sob a égide desses olhares de fora. Assim, na posição de “cima” em que são 

colocados estes narradores, podemos apenas inferir suas identidade, que se 

camuflam atrás do anonimato e emitem suas impressões sobre quem falam, cujos 

segredos, desejos e dores são sem pudores revelados.  Tendo a última palavra 

sobre elas, não há o que discutir ou questionar, uma vez que as conhecem de todos 

os ângulos possíveis e observáveis.  

Podemos assim, nos portar de pelo menos duas maneiras como 

enunciatários dessas obras: Concordamos com o ponto de vista apresentado, ou 

seja, de que Firmo morreu satisfeito, com o sentimento de dever cumprido, resultado 

desse processo de domesticação; Que Jeca é de fato um péssimo exemplo para a 

sociedade e que tipos como ele tornaram-se o “piolho do Brasil”, responsáveis pelo 

atraso da sociedade rural; E mais ainda, que Nhô-Augusto precisava de fato passar 

pelo processo de conversão para conquistar sua redenção perante uma sociedade, 

além de desconstruir a imagem que fazia de si mesmo para transformar-se em 

homem civilizado.  

Podemos, por outro lado, entender que esses autores foram responsáveis 

pela construção de um dos perfis do homem rural e que suas obras contribuíram de 

alguma forma para o aprimoramento das técnicas narrativas que expressassem de 

forma mais representativa a população rural na sua essência, compreendendo a 

diversidade e complexidade dos fatores que fizeram parte da sua construção como 

sujeito social. 

Assim poderíamos dizer que Coelho Neto, apesar de todo seu preciosismo e 

falta de objetividade, deu sua parcela de contribuição ao tentar dar um ritmo e uma 

forma à fala do homem interiorano. Mesmo nos excessos, na subjetividade e 
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generalização com que compõe as histórias de Sertão, presenciamos a busca da 

verossimilhança nas suas tentativas e erros, que deixam um protótipo para que 

outros, já libertos da fase que limitou a sua escrita pudessem lapidar o estilo viciado 

pelas cópias. Seus textos, no tocante à imitação da linguagem rural e caracterização 

das atribuições físicas e mentais do homem do campo, geraram sim reflexões que 

oportunizaram a produção de obras com características mais convincentes que a 

sua, questão admitida também por Lúcia Miguel Pereira, quando reconhece que em 

Sertão encontram-se as melhores páginas escritas pelo autor quando o assunto é a 

realidade a brasileira; Dizer também, que Monteiro Lobato também deixou sua 

reflexão ao radicalizar na apresentação das mentalidades do meio rural, para que a 

cópia não pendesse mais para os extremos e o estereótipo; Dizer ainda, que 

Guimarães Rosa mergulhou na psicologia dessas figuras e ampliou a construção de 

um molde, propiciando o desenvolvimento, não mais de um exemplar, mas vários 

que poderiam ser decodificados cada um na sua singularidade, como deve ser a 

construção de um universo social. 

Acredito que, mais profícuo – do que tentar reunir as boas e más 

representações do homem rural encontradas na configuração dessas personagens – 

é apontar um diálogo entre elas, no sentido de entender como são complementares, 

assim, evito cair na armadilha de qualificar produções tão ricas nas suas 

particularidades.  

No encontro dessas personagens, portanto, evidencio que Blau e seus 

patrícios são, na verdade, integrantes de um mesmo ser, partes de um todo e 

componentes de um mesma sociedade, produtora de um “gênero humano” novo que 

é o brasileiro com todas a sua diversidade de tipos, onde um não é melhor ou pior 

que o outro, mas apenas diferente nas suas especificidades. Essas personagens 

são, por conseguinte, peças complementares e não excludentes na representação 

do homem rural.   

 

1.2 BLAU NUNES: UM NARRADOR PLURAL 

 

Ao conceder a Blau o papel de protagonista e narrador de sua própria 

história, entendo que Simões Lopes Neto decidiu seguir na contramão de seus 

contemporâneos, e por isso subverte o modo de apresentar a personagem que 
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representa o homem rural. De fato, o que faz o autor ao permitir que Blau conte sua 

trajetória de vida é libertá-lo do olhar de fora, curioso e às vezes temeroso.  

Como diz Luiz Filipe Ribeiro (2008), “mais importante do que falar 

criticamente de um mundo, é, sem dúvida, ensinar a lê-lo de forma crítica” (p. 1281), 

pois somente assim talvez seja possível fazer “o entendedor se tornar participante 

do diálogo ainda que seja em um nível especial”. (BAKHTIN, p. 332). Certamente, o 

caminho para tal autonomia não é a conversão, a exclusão ou a ignorância do 

discurso do “outro”. 

Como enunciatários de Blau Nunes logicamente não precisamos aceitar seu 

ponto de vista como verdade encerrada, mas sim escutá-lo, como é solicitado. 

Podemos discordar dele, comparar sua perspectiva com outras ou ainda dar razão 

às suas queixas. Essa é a grande vantagem de Blau em relação aos seus patrícios, 

isto é, sua atribuição de personagem e narrador tendo, dessa forma, a oportunidade 

também de depor a favor de si em meio a tantos discursos contra.  

Ademais, o fato de essa vantagem ter sido concedida por um narrador culto, 

não tira o mérito de Blau Nunes de elaborador de seu relato. Talvez esta seja a 

representação de uma velha utopia de que a aristocracia, “do topo de seu chapéu 

alto”, reconheça que um representante de uma camada da sociedade diferente da 

sua possa tomar a palavra. De qualquer forma, nos diversos exemplos que foram 

apresentados de sua obra, Simões Lopes Neto nos oferece a oportunidade de 

compartilhar a cena com o outro que sempre foi coadjuvante.  

Por esse motivo, Blau Nunes na função de narrador coloca-se à frente de 

seus patrícios em termos de autoridade para relatar sua história, além de se tornar 

porta-voz de uma série de outros Blaus que não tiveram o mesmo ensejo. Assim, 

sem estranhamentos pode nos mostrar o tempo e o espaço por onde circula, seus 

hábitos, a cultura, os valores e princípios. Além do mais, assim lhe é possível usar 

sua própria linguagem para desempenhar tal tarefa. Dessa forma, ao ser-lhe 

confiada a palavra, Blau Nunes como sujeito do seu discurso, transforma-se também 

em portador coletivo das outras vozes que foram censuradas. Por considerá-lo 

assim, lhe dou o estatuto de narrador plural. 

Logicamente que os outros autores também utilizaram estratégias para dar 

voz às suas personagens. Monteiro Lobato cria um narrador que por conta de desejo 

investigativo decide conhecer de perto o espaço e habitantes de uma localidade que 

só conhecia na ficção. Como, todavia, tinha uma imagem acabada daquele 
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ambiente, o que apreendemos de seu discurso é frustração e desencanto. 

Guimarães faz uso usa de estratégia semelhante, mas diferente do narrador citadino 

da obra de Monteiro Lobato, o narrador de Sagarana é o filho pródigo, que depois de 

muito tempo ausente retorna, acrescentado de outros olhares e, por isso mesmo, 

talvez consiga aproximar-se mais do mundo de suas personagens, inicialmente com 

uma postura de pretensão neutra, para mais adiante posicionar-se quanto ao que 

narra. Mesmo assim, seu narrador ainda tem o papel de observador. 

O único dos quatro autores que encontra uma forma de dar a voz ao homem 

rural é Simões Lopes Neto. Assim, enquanto os narradores das demais obras são 

aquela conhecida figura protegida pelo anonimato, o narrador de Simões ganha 

nome e sobrenome, origem, idade e uma biografia e por sua vez, como autor de seu 

próprio relato de “humano” que se torna, pode inclusive exteriorizar seus 

preconceitos, como vimos em diversas passagens onde tece juízo sobre a figura do 

estrangeiro, mas assumindo a posição de onde fala e incluindo nela também a 

relatividade de seu discurso: é Blau, o guasca, o vaqueano falando do limite de sua 

humanidade e não a figura insondável a quem não é possível atribuir o discurso. 

Tudo que Blau diz é de responsabilidade sua e embora não se limite a falar só de si, 

comparte sempre a cena com os protagonistas do relato.   

Outro ponto que ressalta a condição de Blau Nunes como narrador plural é a 

técnica encontrada por Simões para superar o abismo entre a linguagem culta do 

narrador e a coloquial das personagens. Esta técnica está na fala do narrador que 

utiliza da sua intimidade com o vocabulário e expressões da cultura local da época 

representada, para incluir seu interlocutor na narração e interagir com ele, 

explicando um termo do dialeto gaúcho. Assim, contemplou também o leitor, que no 

papel do interlocutor, talvez encontrasse dificuldades na leitura da narrativa. 

Essa estratégia, aparentemente simples, contrasta com a de Coelho neto 

que ao tentar transcrever a fala das personagens rurais comprometeu a 

verossimilhança com um emaranhado de sons numa falsa cadência da fala do 

homem rural, somando-se a isso a dificuldade de conciliar a linguagem culta e 

expositiva do narrador. Contrasta, ainda, com a técnica de Monteiro que narra um 

tipo com dificuldades de expressão e que precisa de um porta-voz que traduza o que 

não lhe é possível transmitir. 

É lógico que não descartamos e muito menos negligenciamos o fato de que 

Simões Lopes Neto se valha da tradição, para compor seu mundo ficcional, pois 
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como destaca Bakhtin: “alguma coisa criada é sempre a partir de algo” (BAKHTIN, p. 

326). Mas o fato incontestável, é que o autor soube com sutileza reverter todas as 

suas fontes em favor da criação de Blau que representaria sua cultura, por meio de 

seu próprio depoimento e inseriria nele também a voz daqueles que não lograram a 

mesma oportunidade, deslocando-o do regional para o universal.  

Nesse sentido, mesmo que de maneira inconsciente, Simões Lopes criou um 

narrador que pode ser ampliado e que extrapola o referencial gaúcho. O narrador de 

Contos Gauchescos e Lendas do Sul se transforma, então, em uma metonímia e 

como homem rural que representa passa a designar todos que se encontram no seu 

status: sem posses, rudes, isto é, à margem de uma sociedade considerada elitizada 

e civilizada.  Assim, Blau sai da função de narrador uno e ganha estatuto de 

narrador plural, pois agrega em suas reivindicações, indagações e proposições, os 

anseios também de outros que não tiveram a oportunidade de cruzar com quem lhes 

desse legitimidade de falar. 

 

2. REMATE 

 

2.1 QUEM TEM MEDO DE BLAU? 

 

 

As observações feitas ao longo deste trabalho sobre a representação do 

homem rural na literatura destes quatro autores despertam muitas reflexões. Uma 

delas é porque há resistência em entregar a voz da narrativa a um representante 

das camadas menos prestigiadas da sociedade? Porque o discurso das narrativas é 

na maior parte das vezes monopolizado pelos representantes dos detentores da 

linguagem culta e erudita, do domínio socioeconômico e da postura de cidadão 

civilizado no seu mais estrito conceito? Porque há resistência em subverter uma 

tradição que sempre relegou a essas classes o papel secundário na narrativa? 

Haveria critério que propiciasse essas tomadas de decisão por parte dos intelectuais 

em conceder, assim como fez Simões Lopes Neto, a voz a um campeiro sem, no 

entanto, aviltar seu discurso?  

Resta, portanto, ao final de minhas considerações, uma breve reflexão sobre 

o que tem representado a figura do homem rural nas letras brasileiras. Alfredo Bosi, 

na sua História Concisa da Literatura Brasileira, faz uma observação sobre o tema e 
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questiona: será o homem do campo, personagem presente nas obras literárias, 

representação das transformações daqueles que “veem bloqueada a própria 

ascensão dentro dos novos quadros, imersa ainda na mudez da inconsciência”?  Ou 

ainda, seria esse homem rural representante da expressão dos “sentimentos dos 

descontentes” e de “atitudes saudosistas ou reivindicatórias”? (BOSI, 1987, p. 91).  

José Veríssimo, no seu artigo sobre literatura regional (Teoria, crítica e 

história, 1978), também se posicionou quanto à questão da representação do 

homem rural na literatura. Ele reivindicava que um dia ela “se tornasse 

superiormente espontânea e sincera”. Examinando Coelho Neto, entre outros 

autores que trabalharam a temática, José Veríssimo ressalta a superficialidade do 

“pitoresco visível e a demasiada literatura presente na literatura”, com fins a 

representar essa parcela de nossa brasilidade, pois ainda segundo ele, foi antes 

com a mentalidade europeia, com o sentimento europeu, com a estética, os 

processos, as modas, os cacoetes literários estrangeiros de que com profunda 

simpatia ela foi feita. 

Observação similar ainda foi feita por Darcy Ribeiro (2006), referente a 

essas descrições e interpretações do homem rural. 

 
 
Da casa-grande, com a figura do senhor, da sinhá, das sinhazinhas e suas 
mucamas, temos descrições as mais expressivas e nostálgicas de uma 
antropologia que sempre focalizou o engenho através dos olhos do dono. 
Dos brancos pobres e dos mestiços livres, engajados como empregados, 
mascates e técnicos, assim como do submundo dos escravos do eito não 
contamos, ainda, com reconstituições fidedignas e, menos ainda, com uma 
perspectiva adequada de interpretação. (DARCY RIBEIRO, 2006, p. 259)  
 
 

Não é novidade na literatura, as verificações apontadas por esses críticos. É 

possível inclusive resgatar através da fala das próprias personagens essa tradição 

apontada por eles. 

A título de exemplificação, Paulo Honório, de São Bernardo (Graciliano 

Ramos, 1934), é um desses que expressa sua dolorosa tentativa de se narrar, como 

podemos notar nas seguintes passagens: 

 
 
O resultado foi um desastre. Quinze dias depois do nosso primeiro 
encontro, o redator do Cruzeiro apresentou-me dois capítulos 
datilografados, tão cheios de besteiras que me zanguei:  
- Vá para o inferno, Gondim. Você acanalhou o troço. Está pernóstico, está 
safado, está idiota. Há lá ninguém que fale dessa forma! 
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- Foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura, Seu Paulo. A gente 
discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com 
tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. 
Abandonei a empresa, mas um dia destes ouvi novo pio de coruja e iniciei a 
composição de repente, valendo-me dos meus próprios recursos e sem 
indagar se isto me traz qualquer vantagem, direta ou indireta.  
Afinal foi bom privar-me da cooperação de Padre Silvestre, de João 
Nogueira e do Gondim. Há fatos que eu não revelaria, cara a cara, a 
ninguém. Vou narrá-los porque a obra será publicada com pseudônimo. E 
se souberem que o autor sou eu, naturalmente me chamarão potoqueiro. 
Ocupado com esses empreendimentos, não alcancei a ciência de João 
Nogueira nem as tolices do Gondim. As pessoas que me lerem terão, pois, 
a bondade de traduzir isto em linguagem literária, se quiserem. Se não 
quiserem, pouco se perde. Não pretendo bancar escritor. É tarde para 
mudar de profissão. (GRACILIANO, p. 2, 3) 
 
 

As reflexões apontadas no discurso de Paulo Honório poderiam ser as 

respostas para as questões lançadas parágrafos atrás, bem como deflagradoras de 

outras. A quem é de direito o mundo da narrativa? Quem merece lugar de destaque 

nele? Quem determina os critérios do quê e como deve ser narrado? E que 

linguagem esperam os leitores encontrar? Embora saibamos que no discurso de 

Paulo Honório subjaz muito mais do que essa simples observação sobre a escrita e 

a linguagem empolada dos doutores das Letras, a preocupação da personagem ao 

decidir se narrar também parte da perspectiva de uma elite social, visto que para 

Paulo Honório seria vexatório ter que se expor e por isso prefere continuar anônimo 

e evitar os comentários sobre sua escrita fora dos “padrões”. Não obstante, fica clara 

a reivindicação pelo direito de produção de sua própria história mesmo que a 

maneira escolhida não esteja dentro das exigências da tal “linguagem literária”.  

Considerando as reflexões de Bakhtin, de que toda representação possui um 

produtor, não podemos nos enganar e fazer vistas grossas para a perspectiva que 

esse produtor, mesmo sem tencionar, nos revela, pois é a partir de sua visão que 

formulará suas “verdades” e constituirá sua versão, pelo menos, do universo 

narrado. Segundo ainda Bakhtin, o narrador sempre narra de um lugar específico, 

seja social, seja econômico, político, religioso, fantasmático, paranoico, mas fala 

sempre de um lugar identificável. (Ribeiro, 2009) Embora muitos autores estivessem 

comprometidos com a crítica social, sobretudo em apresentar um retrato do Brasil 

esquecido pela elite em momentos anteriores da história literária, os seus discursos 

derivam desta camada e talvez por isso seus narradores não consigam ser 

solidários com suas personagens e não se envolvam efetivamente com elas, uma 

vez que não compartem do mesmo mundo. Sendo assim, o foco das narrativas 
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muitas vezes se volta para a fixação de tipos, costumes e linguagens locais, pois ao 

abordar o universo rural, seus produtores esquecem seu principal habitante e o 

retratam muitas vezes como mais um elemento paisagístico.  

Assim, poderia nomear incansavelmente textos que abordam a temática, 

mas que por algum motivo o olhar do narrador não contempla seu principal 

representante a partir de seu próprio ponto de vista, de maneira a lhe conferir o lugar 

de protagonista de sua história revelando o que pensa de si, o que quer para si, mas 

sempre o que pensam por ele no intuito de lhe fornecerem o que consideram mais 

importante. Dessa forma, a descrição de lugares, as crenças e fatos sobrepõem-se 

ao homem que também toma e reflete sua forma, o tipo incorporando o meio, e seu 

narrador é sempre um, que com sua intelectualidade e erudição constrói o universo 

do outro. 

Dentre tantos momentos em que o homem rural foi abordado na literatura, 

quando ele é tomado para a representação já no final do século XIX e início do 

século XX, é privilegiado o aspecto deprimente que representa para o Brasil que se 

pretende moderno e independente, justamente para escapar de um modelo 

idealizado como fora feito anteriormente por outros literatos. Porém ao atuarem 

assim, caíram em outra armadilha e com isso iniciam-se as séries de textos que 

procuram mostrar os caipiras, os capiaus e roceiros e a causa de sua falta de 

entrosamento com os padrões ditos “civilizados” dos centros urbanos do país. Além 

disso, a preocupação que vigorava em torno da questão das regiões interioranas do 

país parecia muito mais política do que social, o que talvez privilegiasse esse olhar 

mais investigativo do que interativo com aqueles que derivavam desse ambiente.  

Isto posto, acredito que uma breve mirada na situação socioeconômica e 

cultural do Brasil no período dessas produções nos auxilie a entender o processo 

ambíguo que volta a atenção do país para população rural e ao mesmo tempo a 

descrimina. 

 Alberto Guerreiro Ramos em seu texto “A inteligência brasileira na década 

de 1930, à luz da perspectiva de 1980”, reexamina a história intelectual de 30 e 

apresenta um depoimento relevante sobre o caráter contraditório dos integrantes da 

intelectualidade brasileira. O caráter a que me refiro trata da  ambivalência presente 

na postura desses intelectuais que mesmo experimentando “condições 

propiciadoras do advento de um episódio cultural e político propriamente brasileiro”, 

não conseguiram ir além da experimentação.  
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Na possibilidade de criar um cenário nacional para a interpretação e 

configuração do processo de formação do Brasil ficaram limitados, pois também 

assumiam papéis formais na estrutura social estabelecida. O que se percebe, 

portanto, é que nunca houve em suas reivindicações o interesse de romper com a 

estrutura social vigente e sim na manutenção dela com algumas alterações “na 

composição de interesses da configuração de poder”. Dessa forma, boa parcela 

desses intelectuais acabava por assimilar ou se acomodar ao sistema social 

prevalecente. O Brasil, segundo o autor, nunca experimentou a “formação de 

rebeldes”, que se dispusessem a uma efetiva participação no processo político do 

país com o objetivo de fato de contestá-lo. Desta forma, mesmo no poder os 

revolucionários não conseguiram transpor os limites de sua radicalidade no sentido 

de propiciar condições de ampliar o projeto de desenvolvimento nacional em 

consequência de sua identificação ambígua com o elemento nacional.  

Alberto Guerreiro Ramos, da mesma forma que Dacy Ribeiro, associa estas 

questões à mentalidade de colonizados que perpassa a história de formação do 

Brasil, como responsável pela característica nacional de “escassa criatividade 

cultural primária”. Nesse sentido, o autor apresenta uma crítica à visão apologética 

das análises do país feitas nesse período, às quais ele atribui uma visão alienada, 

responsabilizando-as pela criação de vários estereótipos ao destacar modelos 

pitorescos e exóticos e fazendo uma tradução inconsistente do país baseada em 

paradigmas e estilos da decadência ocidental.  

Embora o crítico destaque algumas exceções no tocante à literatura 

regionalista dos anos 20 e 30, seu consenso é bastante pessimista na sua 

conclusão de que pouquíssimos intelectuais brasileiros conseguiram transpor o 

imobilismo e denunciar em seus textos o real cenário brasileiro exercendo o papel 

de verdadeiros documentos analíticos da realidade brasileira. 

No texto, “A revolução de 1930 e a cultura”, Antonio Candido trata das 

mesmas questões, mas pelo viés da análise do plano de unificação da cultura no 

Brasil, que embora tenha iniciado em decorrência de ideias anteriormente 

expressadas, segundo ele, já na década de 20, teve seu ponto de culminância no 

decênio de 1930. Assim os anos 30 desencadearam um dos períodos de maior 

representatividade de políticos, religiosos e intelectuais nas questões culturais, com 

tomadas de consciência que foram fundamentais para o desenvolvimento de 

estratégias que expandissem o fenômeno por todo o país.  
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Dentre as reformas mais significativas apontadas por Antonio Candido,  

podem ser citadas a reforma no ensino com a renovação pedagógica, que entrava 

em conflito com os métodos tradicionais de ensino religioso que visavam à formação 

de fiéis em detrimento de cidadãos. 

O argumento crítico de Antonio Candido ao período é similar ao de Guerreiro 

Ramos, pois afirma que a difusão da instrução elementar, conjugada ao voto secreto 

que se propunha “formar cidadãos capazes de escolher bem os seus dirigentes” e 

redefinir a instrução e carreira superior, beneficiaram principalmente a classe 

dominante da população, deixando, ainda, excluídas do processo, as massas e as 

regiões periféricas, sem modificar consubstancialmente a estrutura do ensino e não 

solucionando, apesar dos avanços, os baixos índices de escolaridade da população 

brasileira.  

Curioso é o comentário do autor sobre o gosto médio das produções 

artísticas do período e o “enfraquecimento da literatura acadêmica” pela aceitação e 

aumento das inovações tanto estéticas quanto temáticas das “literaturas regionais” 

com o intuito de contribuir para que se tomasse consciência das regiões brasileiras e 

sua realidade representada por diversos autores. Segundo Candido, a orientação 

marxista é visível nas obras que surgem de ensaístas, estudiosos e ficcionistas, 

manifestando uma consciência social e nacional em suas obras, como forma de 

contestar os modelos de interpretação nacional existentes e apresentar a realidade 

econômica, social, política e cultural brasileira. 

Candido observa ainda que um dos elementos considerados essenciais da 

difusão destas ideias é a indústria do livro. A extensão das editoras foi fator 

determinante para a difusão das tendências do momento “de nacionalizar o livro e 

torná-lo instrumento de cultura mais viva no país”. O objetivo era substituir a 

influência estrangeira presente principalmente nos materiais didáticos. A função das 

editoras seria então o de possibilitar a divulgação da literatura nacional e permitir 

sua difusão de forma que o leitor pudesse se familiarizar com as novas tendências. 

Para o autor, a década de 30 tornou-se um marco na produção de projetos de 

unificação nacional e da produção literária como forma de contestação social, mas 

principalmente como período em que a literatura brasileira se mostrou com “obras de 

fatura requintada”.  

Já no texto “As raízes da ordem: os intelectuais, a cultura e o estado”, Lúcia 

Lippi Oliveira questiona o papel da tradição, da língua ou mesmo da raça na 
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construção de um projeto nacional.  Questiona também a forma como os intelectuais 

engajaram-se na elaboração do projeto político cultural de construção de um modelo 

de brasilidade baseados no tema do nacionalismo. A conclusão de Lippi é a mesma 

dos dois críticos. Contudo, ela é mais tolerante em relação aos vínculos criados, pois 

para ela o vínculo que se construiu entre a elite cultural e política do Brasil estava 

pautado na busca das raízes culturais do país e por isso era justificável. Sendo 

assim, para a autora, as alianças foram motivadas visando um objetivo comum: “A 

inquietação brasileira buscava algo de novo, mais sinceramente nosso, mais 

visceralmente brasileiro, a renovação dos valores literários e artísticos, de um lado, a 

renovação dos valores políticos e das próprias instituições.” De acordo com Lippi, 

esta inquietação explicaria a lógica das alianças baseadas nos ideais de pátria.  

Desta forma, procurando escapar da visão idílica do ufanismo romântico, 

literatos retomam o tema regional e aprofundam a discussão da nacionalidade como 

uma forma de libertação da fórmula viciante, procurando no novo modelo mostrar as 

dicotomias do país e não mais dar-lhe um aspecto idílico.  Para a autora, estas 

questões foram de grande relevância para o início “à jornada patriótica para 

despertar a nação”, incentivando várias tomadas de decisão para despertar a 

consciência patriótica dos brasileiros, mas sem os ranços de antes. Lippi destaca 

que dessa forma a nacionalidade alcança seu ponto máximo de representação na 

obra dos autores de 30 a partir de uma proposta estética e ideológica iniciadas por 

seus precursores de 20. 

Segundo ainda Lúcia Lippi, o engajamento dos intelectuais no processo de 

criação do projeto político cultural do país foi e é fundamental para que haja uma 

verdadeira representação de nacionalidade “permitindo que o homem brasileiro se 

encontrasse novamente em si mesmo.” 

Boris Fausto também dá sua contribuição ao tema e no seu texto “A 

Revolução de 30”, enfatiza que a democracia política e social no país era uma 

falácia, com São Paulo e Minas apropriando-se do poder central e comandando a 

vida política do país. A inexistência de oposições que abalassem o fundamento do 

poder do setor agrário perpetuava as condições econômicas, políticas e sociais do 

país. Por conseguinte, as decisões privilegiavam sempre os interesses burgueses e 

as disputas regionais pela conquista do poder central, já que não havia interesse por 

parte deste grupo de construir um programa nacional. 
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Segundo ele, muitas transformações nesse período foram aplaudidas pelas 

classes médias urbanas, que se sentiam à margem da vida política devido à fraude 

eleitoral que impedia que os candidatos em oposição ao núcleo dominante 

ascendessem ao poder. Apesar de todas essas reivindicações, a classe média 

brasileira ainda não possuía condições sociais econômicas que lhe permitisse uma 

ação política autônoma em face dos interesses que persistiam em se vincular à 

grande propriedade agrária.  

A revolução de 30, segundo Fausto, apresenta mais um caráter interno 

específico da sociedade brasileira e se define pela maior atenção dedicada ao 

contexto social, dos quais os interesses políticos e econômicos souberam tomar 

partido, fazendo com que a massa operária simpatizasse com os revolucionários. O 

cenário político que se inscreve daí em diante visa a objetivos mais definidos e 

procura atrair para si a nova classe operária e na falta de uma classe média 

assentada principalmente na industrialização, que conseguisse reivindicar seus 

interesses, garantiu que o poder cafeeiro continuasse sendo um dos centros básicos 

da economia brasileira.  

Assim, os interesses regionais continuam existindo e o governo assume o 

papel de árbitro das diferentes disputas locais. Como destaca Fausto, o Estado 

passa a se abrir a todos os tipos de pressões sem se subordinar exclusivamente aos 

objetivos imediatos de qualquer uma delas, o que acarreta na acomodação do 

movimento de 1930, mas não sem antes operar mudanças relevantes no cenário 

político, econômico e social do Brasil. 

Essas questões suscitadas sugerem no mínimo o quanto sempre foi difícil 

transpor as barreiras já tão arraigadas na mentalidade brasileira. Transportando isso 

para a literatura de modo geral, fica mais fácil compreender algumas das posturas 

de nossos escritores, uma vez que não havia por parte de nossos intelectuais um 

interesse por essa camada da sociedade que de fato os estimulassem a lhe dar voz 

na narrativa. Sempre houve outros interesses que muitas vezes se sobrepunham ao 

trabalho artístico, no sentido de representar essas camadas de uma perspectiva de 

dentro para fora a fim de denunciar o que ocorria no interior do país.  Estes 

interesses na maior parte das vezes estiveram concentrados em aspectos políticos 

ou econômicos e por isso talvez a ênfase em mostrar as camadas da sociedade 

rural excluídas, rejeitadas e apagadas, tomando exemplo os negros, os sertanejos e 

todos os tipos e cenas dramáticas relacionadas às doenças do século que lhe foram 
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possíveis. Por isso também o enfoque em seres atribulados pelas supertições e 

crendices, sem nenhum acesso à informação, com suas desgraças associadas à 

ignorância e ao desamparado, criando-se também um mundo fantástico em torno 

delas, colocando-as ou na cena literária com o papel de vítimas ou de vilões.  

Por conseguinte, é tão comum encontramos no discurso literário o homem 

rural na sua condição de doença, desonestidade, preguiça ou ingenuidade. 

Indivíduos condicionados ao meio, como se isso fosse característica exclusiva dessa 

camada da sociedade brasileira. Talvez, a intenção dos produtores desses discursos 

fosse das melhores, e o ponto de vista do narrador seria em prol de suas 

personagens não fosse tão carregada de uma visão elitista que enxerga o povo 

como antagonista de si mesmo, revelando todos os seus preconceitos contra ele.  

Assim, apesar do avanço no conteúdo, como apontam estes críticos, e de 

nossos intelectuais conseguirem tratar dessa camada de excluídos no universo 

ficcional, o discurso do narrador continua o mesmo, na perspectiva de seu olhar de 

fora, apontado os “quasímodos” brasileiros, mas sem nunca perguntar-lhes o que de 

fato pensavam disso, como chega à reflexão o narrador de “Os faroleiros”. 

Mesmo em autores renomados, as reduções são quase inevitáveis e apesar 

dos avanços na linguagem com que as abordam e da simpatia com que olham para 

essas figuras é notável o empenho em retratar as suas derrocadas, a vida rústica, o 

intelecto atrasado, o gosto pouco apurado e discutível, geralmente por intermédio do 

narrador culto, que na maioria das vezes, sem pedir licença invade sua vida privada, 

contando suas mazelas e revelando suas fraquezas.  

De maneira oposta, porém, é possível dizer que Simões Lopes Neto cria um 

narrador que se distancia desse protótipo, uma vez que a partir de sua perspectiva 

nos permite conhecer os dois lados da moeda, o gaúcho idealizado e o 

desmistificado, isto é, não só o gaúcho, o mito, soldado, herói, honrado e bravo 

lutador, mas também o contrabandista, o negro maleva, o covarde jogador que 

aposta a própria china, mas tudo de um ângulo que nos dá espaço para a 

discordância dos seus juízos, tanto positivos quanto negativos, pois não nos quer 

como testemunhas alienadas de seu discurso e por esta razão nos chama 

constantemente, na figura de seu interlocutor, à reflexão, ao contra-argumento, uma 

vez que nem ele mesmo está certo da veracidade de seus relatos. Isto pode ser 

observado em diversas passagens da obra em que Blau Nunes se mostra inseguro, 
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bem como em outras, ludibriado, pela falsa interpretação de um episódio que 

presenciou.  

Todavia, apesar do seu pioneirismo nas letras brasileiras, poucos críticos 

contemporâneos tiveram a sensibilidade de reconhecer o potencial de Simões Lopes 

Neto e sua contribuição para a nossa literatura no tocante às suas estratégias 

literárias para dar voz às camadas populares. Com exceção de algumas notas em 

uma ou outra História da Literatura, o projeto de Simões Lopes Neto de reconstituir a 

história do Rio Grande do Sul através de seu narrador Blau Nunes ficou restrito ao 

seu Estado de origem, sendo verdadeiro “ilustre desconhecido” nas rodas literárias 

de mais destaque no restante do país.  

Mais recentemente, Luiz Filipe Ribeiro, foi um dos poucos que se aventurou 

a mencionar o anônimo autor na sua comunicação durante a conferência do 

centenário de Euclides da Cunha no Rio de Janeiro. Além de ousar questionar a 

representação do sertanejo do renomado celebrado, Ribeiro ressaltou o trabalho 

desbravador de Simões Lopes Neto atrevendo-se, ainda, a compará-lo a Guimarães 

Rosa. 

 
 
Ambos, Simões em 1912, com Contos Gauchescos, e Guimarães Rosa, em 
1956, com Grande Sertão: Veredas, alteram não só o lugar de onde se fala, 
mas, e principalmente, a personagem que fala. Até o advento de suas 
obras, os segmentos aristocráticos e as classes médias detiveram o 
monopólio da voz narrativa. Simões e Guimarães tiveram a ousadia inédita 
de entregar a voz narrativa às próprias personagens populares. O primeiro 
ao “guasca” Blau; o segundo, a Riobaldo Tatarana, cangaceiro aposentado. 
[...] há o corte umbilical que faltava: deixar que o povo falasse na sua 
linguagem, com os seus valores, seus temores, crenças e lembranças. É a 
voz do outro ressoando no universo da literatura do mesmo. O mundo como 
eles o veem e como o dizem, para que nós, os do lado de cá, o ouçamos 
calados, como convém. (RIBEIRO, 2009, p.12) 
 
 

Riobaldo, todavia, nasce mais de quarenta anos depois do precursor dessa 

ideia. Simões Lopes Neto foi, então, um dos primeiros a tentar arquitetar um 

narrador que narra os seus, ciente de seus vícios e virtudes, e com legitimidade os 

expõe e os torna protagonistas de sua própria história. Assim, Simões Lopes rompe 

com a composição convencional em que um narrador culto fala por suas 

personagens, permitindo que elas ajam por si mesmas e se mostrem como são, 

porque Blau também é um gaúcho pobre e tem autoridade e legitimidade para falar 

dessa condição. Em Simões Lopes Neto tudo está interligado: narrador, 

personagem, cenário e juntos falam uma mesma língua, sem destoar, assegurando 
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a unidade da expressão da diversidade, sem cair no regionalismo condicionante que 

confere “artificialismo” às personagens. Desta forma, acredito que sua grande 

contribuição para a literatura que aborda a temática dessa classe popular à qual 

pertence a personagem de sua obra é a de ter conseguido resolver o problema da 

representação da realidade rural e ultrapassar a superficialidade tão questionada 

quando o campo era reportado. 

Simões Lopes Neto decifra, então, a realidade valendo-se de uma memória 

que não é só individual, mas coletiva, através do testemunho de Blau Nunes, sem 

comprometer, todavia, a autenticidade de seus fundamentos. Simões, então, supera 

a representação do tipo; a descrição é substituída pela metáfora; o folclore atinge 

nível superior ao pitoresco; a linguagem é captada na sua singeleza; e o cenário 

ganha outra função que vai além do espaço físico da cor local, atingindo uma 

representação psicológica daqueles que nele residem. Os comportamentos 

atrelados às superstições e crendices ganham um tom elevado de uma realidade 

transfigurada, onde o naturalismo e cientificismos não dão mais conta de responder. 

As personagens que compõe a obra libertam-se da configuração estereotipada de 

representantes unicamente de seu meio, expressas na variedade que o autor cria.  

Cabe destacar ainda, a habilidade do autor que mesmo compondo narrativas 

curtas, conseguiu superar a limitação do gênero no que tange à construção de um 

universo de relações mais completas e complexas. Na sua estratégia de construir 

uma biografia para o narrador Blau Nunes, conseguiu criar um percurso para a 

personagem que possibilita interligar todos os contos, formando uma narrativa una.  

Na arquitetura de sua obra, Simões Lopes oferece uma importantíssima 

contribuição para o amadurecimento da produção literária brasileira e proporciona 

um salto, no tocante aos desejos de mostrar uma visão do Brasil, senão livre, pelo 

menos amenizada do olhar de turista ansioso por ver e mostrar o pitoresco de 

nossas paisagens, tarefa tão difícil como as tentativas que foram apontadas aqui.  

É sob essa ótica que atribuo a Simões Lopes Neto o papel de pioneiro, não 

da temática, mas da sua maneira mais interpretativa que objetiva ou racionalista de 

representar o universo rural na ficção. Graças aos artifícios literários que soubera 

com maestria utilizar para compor o gaúcho homem e não mais o mito e por isso, 

com a generosidade e linguagem poética de um narrador ainda não experimentado, 

Simões nos deixa seu legado e uma lição literária.   
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É óbvio, e seria ingenuidade de minha parte não admitir, que não há também 

no discurso proveniente da obra de Simões Lopes muitas contradições e paradoxos, 

o que é razoavelmente aceitável se levarmos em conta a base de sua formação 

literária fundamentada na segunda metade do sec. XIX. Seria quase impossível não 

encontrarmos em sua obra os resultados dessa formação que marcou a 

intelectualidade brasileira. Mas por isso mesmo sua obra não deve ser descartada 

em meio a tantas outras que também versavam os constantes conflitos em relação à 

formação da identidade do povo brasileiro. Embora sua narrativa tome como tempo 

e espaço um Rio Grande do Sul anterior à sua escrita, em pelo menos uns dez anos, 

o que ele nos revela é uma representação do universo rural que supera as 

expectativas até dos mais exigentes bibliômanos, como nos diria um certo Machado 

de Assis. 

Nesse sentido, a atualidade de sua obra ganha valor expressivo no plano de 

representação do universo rural, dessacralizando a visão monológica anteriormente 

reforçada, reorientando-a e retirando o caráter fechado e absoluto da personagem 

em que a região era personagem principal. Com estas mudanças na representação 

do homem rural encontradas na obra do autor, o passado, o presente e o futuro que 

ele compõe extrapolam a visão estática de tempo e espaço onde se encontravam 

limitadas as personagens, compreendendo, do meu ponto de vista, o que Bakhtin 

caracteriza zona de contato máximo, em que o meio de representação encontra-se 

em verdadeira afinidade com o objeto representado, e onde primam a 

reinterpretação e a reavaliação constantes. 

Assim, na técnica do autor, a representação do campo perde seu caráter de 

totalidade para expressar a individualidade e o particular exigidos pelas novas 

condições de produção colocando também no âmbito das discussões as fronteiras 

entre “o artístico e o extraliterário, entre a literatura e a não literatura” na 

representação deste novo homem e sua realidade em contraposição, por exemplo, 

ao homem épico, fechado em sua concepção do mundo, de cuja elaboração ele não 

participa espontaneamente. 

A representação simoniana, por conseguinte, rompe com a hegemonia 

existente na representação do universo rural, uma vez que apresenta uma nova e 

complexa visão do homem rural em relação ao meio onde está inserido e, 

consequentemente, em relação a si mesmo como engrenagem principal das leis que 

o movem. Isso acontece porque Simões Lopes Neto permitiu que um peão 
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assumisse a voz narrativa e a seu modo colocasse em evidência todas as 

contradições acerca das mazelas de uma sociedade que caminhava, segundo seu 

ponto de vista, para o apagamento da cultura local, através das imposições do 

progresso. 

Percebemos, assim, a enorme responsabilidade atribuída a Blau Nunes na 

narrativa. Estaria exagerando se dissesse que Blau recebeu tarefa similar a de uma 

“GM” ou de um “Brás Cubas”, ou mesmo de um “Ivan Ivánitch”, com fins a amenizar 

as “verdades” reveladas por conta de sua posição na narrativa? Exagero ou não, 

Blau recebeu sem dúvida o papel árduo de ser o porta voz daqueles que não tiveram 

espaço para se expressar.  

Sendo assim questiono: Quem tem medo de Blau? Por que há tão poucos 

exemplares de Blau Nunes na escrita literária? Quem e o que teriam a temer se de 

repente uma “gangue” de Blaus decidisse falar por si? Teriam eles algo plausível a 

expor? Seriam levados a sério, seriam aprovados no seu modo de se expressar? 

Tiraria a elite o seu chapéu (alto) para eles? Envergonhariam muitas “senhoritas” 

com sua linguagem e seus discursos subversivos? E ao se manifestarem, teriam os 

Blaus algum interesse em destronar algum figurão? Estariam reputações e posições 

em risco? E os outros discursos, sofreriam alguma ameaça na sua hegemonia ou 

dogmatismo? O que mudaria se os Blaus contassem sua versão da história? Ainda 

seriam vistos como miseráveis, pobres coitados e vítimas, passivos, ingênuos, 

frágeis e incompetentes, rudes, preguiçosos, covardes ou ignorantes?  Será que 

lhes dariam algum crédito? Frustrariam muitos brasileiros ao revelar-lhes quem são, 

assim como o fez Monteiro Lobato quando mostrou quem era o “Ai Jesus Nacional”, 

ou ainda Darcy Ribeiro quando concluiu em seus estudos de onde deriva o povo 

brasileiro, desmontando a tão celebrada ascendência nobre de muitos? 

Essas questões querem provocar a reflexão final deste trabalho. Como ainda 

observa Darcy Ribeiro no último capítulo de seu livro “Não há, nunca houve, aqui um 

povo livre, regendo seu destino na busca de sua própria prosperidade” (DARCY 

RIBEIRO, p. 408). Assim, como poderiam ter voz aqueles de dentro das senzalas 

imundas, ou ainda das regiões inóspitas, isoladas da “civilização”, estigmatizados 

pela sua falta de instrução, atraso mental e vida rústica! O que poderia interessar 

aos eruditos a sua fala, senão o lado exótico, folclórico e o pitoresco de suas vidas. 

O medo de Blau, todavia, parece estar alocado, sobretudo, no elemento de 

identificação com sua voz, de ouvir que nossa formação não tem nada de nobre e 
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que todos, de uma forma ou outra, derivamos desta formação. Não há, portanto, 

como pontuado nos narradores estudados neste trabalho, nenhum esforço para 

assemelhar-se aos Blaus, pois o que eles revelam é que “uns e outros” são 

brasileiros “tão diferenciados por suas singularidades, como homogeneizados pelo 

muito mais que têm em comum.” (Op. Cit., p.87) E que frustrante deve ser ter que 

admitir esta herança de “Zé ninguém” ou ainda a outra “de torturador impressa na 

alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista.” (Op. Cit., p. 108)  

É lamentável concluir que poucos tiveram a audácia de dar voz aos Blaus e 

pedir que o “outro” respeitosamente se calasse e o ouvisse. Assim, quando eles 

aparecem estão sempre atrás de algum figurão ou camuflados em máscaras e 

disfarces que não nos permitem de fato identificá-los, ou, ainda, encontram-se 

marginalizados e inferiorizadas na figura medíocre de algum desqualificado. Me 

refiro a textos com mais de um século de produção e a questão é essa: Será que a 

visão mudou? Será que outros Blaus se pronunciaram, contando seu lado da 

questão, sua versão da história real ou inventada, fantasiada “através da imaginosa 

e encantadora loquacidade servida e floreada pelo seu dialeto”?  

 Obviamente, Guimarães Rosa se destaca na representação do homem do 

campo na medida em que consegue romper alguns paradigmas existentes entre 

popular e erudito. Na sua visão ambos os aspectos não se excluem, pelo contrário, 

complementam-se, assim como bem e mal são apenas faces de uma mesma 

moeda. O maniqueísmo existente para definir o certo e o errado, o belo e o feio é 

desmontado na obra de Guimarães já em Sagarana, quando o autor coloca como 

protagonista um ser vil e impiedoso como Augusto Matraga e lhe concede a 

oportunidade de mostrar outro lado seu. Assim, o autor de Grande Sertão: veredas 

já antecede o que despontaria de forma concisa na figura de um cangaceiro culto, 

capaz das maiores metáforas e de perceber a mais singela das delicadezas em seu 

universo rústico. Uma figura que subverte as tradições em toda sua amplitude e 

capaz de fazer conexões míticas de deixar pasmo qualquer “doutor”. Desta forma, 

está encerrada a cisão entre a linguagem erudita e a linguagem popular, como 

opostas, pertencentes a mundos avessos – embora não possamos nos iludir, pois 

ainda são as vozes da literatura e não as do povo, como diria Luís Filipe Ribeiro.  

Ainda assim, o mesmo cangaceiro que se expressa na sua forma localizada, 

mantém uma forte ligação com um imaginário que antes pertencia a uma elite e, 

portanto, nos permite visualizar um intercâmbio cultural à medida que erudição e 
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rusticidade se entrelaçam na fala do interiorano na figura de Riobaldo Tartarana. 

Mas isso é uma outra tese... 

Destarte, não há como negar a contribuição da obra simoniana para essa 

mudança de paradigma no discurso literário, uma vez que as questões citadas 

acima apenas reforçam tudo o que foi comprovado até aqui em relação à 

importância de sua obra para o campo literário.  O que posso afirmar, sem medo de 

errar, é que João Simões Lopes Neto foi um desbravador da linguagem literária 

enquanto representante de uma classe popular que estava longe de ganhar 

destaque na literatura, mas encontrava-se sempre em segundo plano. Simões Lopes 

rompe com as hierarquias e o monopólio do status no texto literário quando permite 

que Blau Nunes fale por si, como participante de tudo que narra sem medo das 

consequências e talvez por isso em sua obra possamos visualizar o que pontua 

Darcy Ribeiro sobre o nosso devir: “Estamos nos construindo na luta para florescer 

amanhã como uma nova civilização, mestiça e tropical, orgulhosa de si mesma.” 

(DARCY RIBEIRO, p. 411) Mas para que isso aconteça há de se construir uma 

dignidade para que outros Blaus também conquistem o direito de se expressar e 

extrapolem os limites da ficção. Nesse sentido, aproveito para uma última vez tomar 

as palavras de Luís Filipe Ribeiro na sua razoável constatação sobre o discurso 

literário e as relações de poder que o conformam. 

 
 
Mas que fique marcado, que o discurso literário, até pela especialização 
linguística que demanda para a sua produção e seu consumo, não 
conseguiu até os nossos dias deixar de estar alocado nos polos dominantes 
da sociedade. Porque, enquanto uma educação de qualidade não estiver ao 
alcance de todos, a literatura só poderá ser produzida e consumida por uma 
elite, se não econômica ou social, pelo menos cultural. (Op. Cit. p. 15) 
  
 

Os dez anos vividos no Rio Grande do Sul, envolvida tanto com o meio 

intelectual acadêmico, como também com a população em geral, me mostraram os 

rastros palpáveis da formação dessa parcela do povo brasileiro representada por 

Simões Lopes Neto. Nem os abastados, nem os menos privilegiados se enquadram 

na perspectiva de subservientes ou complexados por uma formação colonizada. 

Também não se consideram superiores por isso. Não obstante, a marca da 

resistência e do combate ao complexo de inferioridade deixado pela nossa história 

de opressão é clara em todas as camadas sociais como símbolo da cultura gaúcha 

que valoriza cada elemento que os destaca e ao mesmo tempo os agrega como 
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povo brasileiro do qual são membros orgulhosos.  Foi esse o mito vivo que João 

Simões Lopes Neto soube captar brilhantemente em sua obra em relação ao povo 

que representou na figura de Blau Nunes. 

Assim, coloco o dificultoso ponto final nesse trabalho. E se ficou algo não 

dito ou dito em demasia, peço desculpas aos pacientes leitores, pois como sempre 

me disse carinhosamente meu orientador, professor Dr. Paulo Bezerra: não 

escrevemos a tese que queremos, mas a que podemos. 
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