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Resumo 

 

O objetivo desta monografia consiste numa reflexão crítica sobre o universo cultural 

sertanejo que se faz presente na obra Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do 

Sangue do Vai-e-Volta de Ariano Suassuna. A singularidade da narrativa de Suassuna 

está na desconstrução que empreende do sentido homogeneizante, de caráter 

socioeconômico, do ser-sertanejo e sua pretensa condição não-moderna enquanto ser 

“irracional”, “incivil”, “bárbaro”; e na reapresentação desse mesmo sertanejo num nível 

profundo, no qual ele emerge enquanto um ser múltiplo, veiculador de uma pluralidade 

de culturas viáveis. A monografia tem por horizonte disciplinar um encontro entre 

sociologia e literatura, num contexto em que a relevância sociológica desta última se 

deve a especificidades estilísticas e narrativas que lhe são próprias. Nesse contexto, a 

abordagem hermenêutico-fenomenológica de Paul Ricoeur constitui ferramenta 

metodológica importante para a compreensão da obra de Suassuna. Acreditamos, com 

isso, poder contribuir para os estudos críticos sobre o sertanejo e, de forma mais ampla, 

para o pensamento social brasileiro. 

 

Palavras-chave: sertanejo; Ariano Suassuna; Pedra do Reino; hermenêutica-

fenomenológica; pensamento social brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The objective of this monograph is to critically reflect on the cultural world of Brazilian 

backlander (sertanejo), as presented Ariano Suassuna’s novel Romance d’A Pedra do 

Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta. The uniqueness of Suassuna’s narrative is 

that it deconstructs the homogenizing sense, of socioeconomic character, of one’s 

dominant perception on the sertanejo and his alleged non-modern condition as an 

“irrational”, "uncivilized” and “barbarian” being; and it re-presents that same sertanejo 

at a deeper level, wherein he emerges as a multiple being, conveyer of a plurality of 

viable cultures. The monograph aims at promoting an encounter between the disciplines 

of sociology and literature, in a context where the sociological importance of the latter 

is grounded in stylistic and narrative characteristics of its own. In this context, Paul 

Ricoeur’s phenomenological hermeneutics constitutes an important methodological tool 

for one’s understanding of Suassuna’s work. With this monograph, we hope to be able 

to contribute to the critical studies on the sertanejo and, in a wider sense, to Brazilian 

social thought. 

 

Key-words: backlander (sertanejo); Ariano Suassuna; Pedra do Reino; 

phenomenological-hermeneutics; Brazilian social thought. 
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Introdução 

 

 Este trabalho monográfico é um desdobramento do projeto de iniciação 

científica fomentado pela FAPERJ entre 2014 e 2015 e tem por horizonte disciplinar um 

encontro entre sociologia e literatura, num contexto em que a relevância desta última 

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

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

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

subsídios informacionais, mas, fundamentalmente, numa presença constitutiva “da 

imaginação poética” tal como sustentado por Gilberto Freyre (1968:81).  

O objetivo principal desta monografia consiste numa reflexão crítica sobre o 

universo cultural sertanejo dos “sertões dos Cariris” que se faz presente na obra 

Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta1 de Ariano 

Suassuna. Publicado em 1971, o Romance d’A Pedra do Reino tem como fio condutor a 

saga de Dom Pedro Dinis Ferreira-Quaderna2, “Cronista-Fidalgo”, “Rapsodo-

Acadêmico”, “Poeta-Escrivão” e herdeiro do “Reino da Pedra Bonita”, símbolo da 

formação cultural das comunidades sertanejas e, por extensão, das demais comunidades 

brasileiras, enquanto síntese de uma pluralidade de matrizes. 

 A singularidade da narrativa de Suassuna está na desconstrução que empreende 

do sentido homogeneizante de caráter socioeconômico do ser-sertanejo e sua pretensa 

condição não-moderna enquanto ser “irracional”, “incivil”, “bárbaro”; e na 

reapresentação concomitante desse mesmo sertanejo num nível profundo no qual ele 

emerge enquanto um ser múltiplo, veiculador de uma pluralidade de culturas viáveis. A 

narrativa de Suassuna concentra-se, então, na apresentação de uma dessas variantes 

culturais – o sertão da “Vila de Taperoá” – enquanto expressão ao mesmo tempo local e 

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

mitos, lendas, cantos, danças, etc.  

No contexto dos princípios acima enunciados, Ariano Suassuna emerge como 

um hermeneuta da tradição sertaneja. Considerando as implicações cognitivas dessa 

atribuição, optamos por uma abordagem hermenêutico-fenomenológica centrada nas 

contribuições teóricas de Paul Ricoeur. Nessa abordagem, o Romance d’A Pedra do 

Reino se institui como um texto seminal, isto é, como um texto que apresenta na 

                                                
1 Doravante Romance d’A Pedra do Reino. 
2 Doravante Quaderna. 
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linguagem o sentido profundo de uma comunidade sertaneja. Nela, a voz narradora e o 

conteúdo da narração, o sujeito e o objeto, constituem uma unidade de sentido. Em 

outras palavras, o ato de compreensão do sujeito não decorre de uma mera apreensão do 

objeto em si, mas da relacionalidade que se estabelece entre ambos.  

A abordagem hermenêutico-fenomenológica é congruente com a filosofia 

estética de Ariano Suassuna e, mais especificamente, com sua “visão poética”. Para ele, 

muito mais de que uma mera representação da realidade, a arte deve-se “enriquecer da 

luz do real pelo sensível, pelos homens, pela vida, pelas coisas que nos cercam, sendo, 

portanto, algo muito mais profundo” (SUASSUNA 2008a: 47). Essa postura reflete-se 

na atitude crítica que Suassuna assumiu com relação a setores do Movimento 

Regionalista que, segundo ele (SUASSUNA 2008a: 43-61), defendiam uma “visão 

artístico-sociológica” – ou “sociologizante”, em nossos termos – marcada por uma 

objetificação classificatória, pitoresca e aparente do ser-sertanejo. Em síntese, tanto para 

a hermenêutica-fenomenológica do Ricoeur, quanto para a “visão-poética” de Suassuna, 

a intelegibilidade do real se dá na relacionalidade entre sujeito e objeto.  

Para adentrarmos o “mundo do texto”, i.e., o universo poético do Romance d’A 

Pedra do Reino, estruturamos esta monografia em três capítulos. O primeiro capítulo 

constitui um levantamento reflexivo dos discursos sobre o sertanejo – com ênfase nas 

esferas das ciências sociais e da literatura – enunciados nos séculos XIX e XX no Brasil. 

Esses discursos inserem-se no contexto mais amplo da discussão sobre a ideia de nação 

e identidade nacional. Nesse contexto, o sertanejo emerge como um “erro cultural” a ser 

“corrigido” – um ser “irracional”, “atrasado”, “bárbaro”, “incivil” –,  um obstáculo para 

a consolidação da modernidade no Brasil.  

O segundo capítulo visa apresentar as perspectivas teóricas de Paul Ricoeur e 

Gilberto Freyre como ferramentas importantes para a compreensão da obra de Ariano 

Suassuna e, em especial, o Romance d’A Pedra do Reino. Ele se inicia com uma 

reflexão sobre a vida e a obra de Suassuna, sua “visão poética”, e seu posicionamento 

singular com relação à problemática da modernidade e seus conceitos correlatos de 

“nação” e “região”. Em seguida, apresentamos a abordagem hermenêutica-

fenomenológica de Paul Ricoeur e sua convergência com a chamada “Filosofia do 

Penetral” do Romance d’A Pedra do Reino.  

Finalmente, o terceiro capítulo apresenta os elementos de conteúdo e forma do 

Romance d’A Pedra do Reino, sua perspectiva revisionista da história do “Brasil 

oficial”, sua perspectiva hermenêutica de apreensão da especificidade local do ser-
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sertanejo e sua estrutura formal baseada na liteatura de cordel. Veremos, com isso, que o 

“Reino da Pedra Bonita”/“Pedra do Reino” projetado pelo protagonista Quaderna visa, 

simbolicamente, dar transparência aos princípios culturais autênticos e sempre presentes 

do ser-sertanejo.  

Pretendemos, com esta monografia, que objetiva refletir criticamente sobre as 

implicações sociológicas da obra Romance d’A Pedra do Reino de Ariano Suassuna, 

contribuir para os estudos críticos sobre sertanejo e, de forma mais ampla, no contexto 

do pensamento social brasileiro. 
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Capítulo 1 – O Sertanejo: Construções Discursivas 

 

Neste capítulo, faremos um levantamento reflexivo dos discursos sobre o 

sertanejo que se constituem entre o final do século XIX e o século XX no Brasil. Esses 

discursos se expressam numa pluralidade de formas narrativas – literatura, filosofia e 

ciências sociais emergentes – que constituem a herança e pano de fundo de Ariano 

Suassuna para a elaboração do Romance d’A Pedra do Reino. Num primeiro momento, 

analisaremos a importância da literatura para a sociologia num contexto epistemológico 

que aponta, cada vez mais, para a necessidade de uma transdisciplinaridade. No caso 

específico do sertanejo as fontes literárias têm revelado uma sensibilidade peculiar para 

a apreensão de níveis profundos de seu ser social. Num segundo momento, faremos uma 

análise genealógica do “sertão” e do “sertanejo” enquanto construções simbólicas que 

se dão na confluência de práticas e discursos marcados por interesses exógenos de 

caráter político-ideológico e socioeconômico. Finalmente, num terceiro momento, 

faremos uma reflexão sobre as construções discursivas acerca do sertanejo 

estabelecendo um contraponto entre as fontes literárias e as fontes das ciências sociais 

emergentes. Nessa avaliação, daremos especial relevância à questão da identidade 

nacional.  

 

1.1- O Sertanejo na Confluência entre Sociologia e Literatura   

 

A partir do final do século XX, as ciências sociais apresentam uma tendência de 

abertura à transdisciplinaridade que visa suprir limitações de sua própria esfera. Nesse 

sentido, é recorrente a utilização das fontes literárias para apreensão cognitiva do 

mundo social (TRALHÃO, 2009). Na década de 1960, Gilberto Freyre já argumentava: 

 

Pobre da Antropologia ou da Sociologia ou da História Social cultivada 

apenas por pedestres que não consigam enriquecê-la abrindo perspectivas 

sobre os fatos que só a imaginação científica mais vizinha da poética 

consegue abrir e, através de símbolos, [...] tornar esses fatos significativos em 
vez de apenas descritivos. (FREYRE, 1968:81) 

 

No caso específico do Brasil, a literatura sempre ocupou um lugar privilegiado 

no que se refere aos esforços para compreender suas especificidades sociais. Como 

afirma Antônio Candido, “as melhores expressões do pensamento e da sensibilidade 
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têm quase sempre assumido, no Brasil, forma literária”. Exemplo da presença do 

“poderoso ímã da literatura” (CANDIDO, 2006:136-7) na sociologia são as obras Os 

Sertões de Euclides da Cunha, Casa-Grande & Senzala de Gilberto Freyre e Raízes do 

Brasil de Sérgio Buarque de Holanda, publicadas, respectivamente, em 1902, 1933, 

1936, fundamentais para a compreensão da genealogia e identidade da cultura brasileira. 

Com relação à obra Os Sertões, Nísia Lima afirma:  

 

Ora apresentado como texto literário, ora como documento científico de 

cunho etnográfico, ora como um trabalho de geografia e assim por diante. 

Parece-me correto afirmar que tanto os médicos como os engenheiros, como 

os advogados preocupados com o Brasil real, além daqueles poucos que 
conseguiam ter na literatura a atividade praticamente exclusiva, intentavam 

construir uma teoria interpretativa do Brasil. (LIMA, 1999:53) 

 

Em que pese a crescente institucionalização das ciências sociais e seu ideal de 

autonomia plena com relação à literatura, o fato é que a imbricação entre elas 

permanece até os dias de hoje, já que a relevância desta última para a compreensão do 

ser social não se deve a qualquer atraso das ciências sociais, mas a uma especificidade 

estilística e narrativa que lhe é própria. 

 A presença de temáticas de relevância sociológica na literatura desdobra-se, 

desde os seus primórdios, em dois níveis principais. Como afirma o historiador Durval 

de Albuquerque, “desde o século XIX que a literatura no Brasil encerrava dois 

discursos: o político e o do estudo da sociedade, os quais constituíam o fenômeno 

central da vida cultural, e neles condensavam filosofia e ciências humanas” 

(ALBUQUERQUE, 2010:234). Uma das temáticas que melhor exemplifica essa 

presença perene da sociologia na literatura é, precisamente, a figura do sertanejo e, em 

particular, sua manifestação no contexto do chamado discurso regionalista. Expresso 

numa pluralidade de correntes narrativas, esse discurso emerge a partir da segunda 

metade do século XIX e se consolida, gradativamente, como subsídio importante para 

consolidação do sertanejo no contexto da brasilidade. Nestes termos, Albuquerque 

sublinha: 

 

A literatura regionalista procura afirmar a brasilidade por meio da 

diversidade, ou seja, pela manutenção das diferenças peculiares de tipos e 

personagens; por paisagens sociais e históricas de cada área do país, 

reduzindo a nação a um simples somatório dessas espacialidades. 

(ALBUQUERQUE, 2010:65-6) 
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De acordo com Durval de Albuquerque (2010:69), o regionalismo pode ser 

contextualizado historicamente em dois momentos, que têm como marco divisor a 

Semana de Arte Moderna realizada em São Paulo (1922), que dá inicio ao Movimento 

Modernista. Albuquerque descreve esses dois momentos com a seguinte frase: 

 

O regionalismo anterior ao modernismo, preso a uma visão naturalista da 

arte, voltava-se à descrição pormenorizada dos diferentes meios e tipos 

regionais. O Brasil era apenas uma coleção de paisagens sem síntese ou 

estrutura imagético-discursiva que dessem unidade. O modernismo vai tomar 

os elementos regionais como signos a serem arquivados para poder 

posteriormente rearrumá-los numa nova imagem, em um novo texto para o 

país. (ALBUQUERQUE, 2010:69) 

 

Nessa recontextualização nacional, o projeto modernista abre-se para a 

incorporação de identidades regionais enquanto expressão de pretensas autenticidades 

culturais, com o que se pretendia superar o regionalismo classificatório dos naturalistas 

– e.g., os sertões enquanto espaço permeado por elementos exóticos e pitorescos.  É 

nesse processo histórico que emerge o Movimento Regionalista (1926) iniciado por 

Gilberto Freyre. Em contraposição aos discursos de homogeneização nacional que 

objetivavam, de fato, a imposição do modelo cultural do Sudeste, o Movimento 

Regionalista propunha-se valorizar as especificidades das culturas regionais, com 

destaque para a região do Nordeste. A marginalização do Nordeste tinha sua expressão 

mais aguda na região do sertão e no sertanejo, que combinava marginalização cultural 

com marginalização socioeconômica, cujas causas incluíam tanto questões de ordem 

sócio-histórica, quanto de ordem natural – as secas. É nesse contexto que se evidencia o 

pensamento social crítico de fundo marxista que enxerga no nordeste sertanejo um 

“território da revolta contra a miséria e as injustiças”, um “espaço conflituoso, 

atravessado pelas lutas sociais” (ALBUQUERQUE, 2010: 207-8). Esse pensamento 

social crítico se manifesta, além da literatura, no cinema e nas artes: 

 

Os romances de Graciliano Ramos e Jorge Amado, da década de trinta, a 

poesia de João Cabral de Melo Neto, a pintura de caráter social da década de 

quarenta, e o Cinema Novo, do final dos anos cinquenta e início dos anos 
sessenta, tomarão o Nordeste como o exemplo privilegiado da miséria, da 

fome, do atraso, do subdesenvolvimento, da alienação do país. 

(ALBUQUERQUE, 2010:216) 

 

 O regionalismo vinculado ao Movimento Modernista, que tem por objeto o 

sertanejo nordestino, e que nele enxerga um ser socioeconômico depauperado, tende a 

se articular de forma orgânica com os interesses e os discursos das elites oligárquicas 
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que reivindicavam projetos voltados para a questão da seca. Com efeito, o regionalismo 

sertanejo tende a reformular esses mesmos projetos a um pensamento de esquerda (cf. 

ALBUQUERQUE, 2010). Esse acordo tácito com as elites locais sugere, 

implicitamente, que a condição socioeconômica do sertanejo teria como causa 

determinante uma ausência de modernidade, isto é, uma inferioridade cultural. 

Sobressai, nesse contexto, a literatura de protesto que tem como expressão fundamental 

figuras ambivalentes que podem se referir tanto ao atraso cultural, quanto podem ser 

tidas como “heróis” da resistência, como é o caso do cangaceiro, do beato, do 

messiânico, do coronel. Como afirma Albuquerque: 

 

O discurso dos intelectuais marxistas tende a abordar fenômenos como o 
cangaço, o messianismo e o coronelismo a partir de seus determinantes 

sociais, reduzindo-os quase sempre a mera explicação econômica, como 

ocorre em Graciliano. O cangaceiro e o beato seriam indivíduos 

marginalizados pela sociedade e que, vistos como heróis pelos 

marginalizados como eles, podiam ser usados como exemplos de luta contra 

a opressão. (ALBUQUERQUE, 2010: 221) 

 

Se, portanto, em suas origens, o regionalismo literário se propunha, como 

mencionado acima, a valorizar a pluralidade cultural, a ênfase acentuada na condição 

socioeconômica como definidora da existencialidade do sertanejo, tende a constituir 

uma nova forma de homogeneização. Segundo Albuquerque (2010), seria esse o caso do 

regionalismo de Graciliano Ramos cujo universo sertanejo, áspero e seco – bem 

retratado pelo personagem Fabiano da obra Vidas Secas – aponta primordialmente para 

a condição de opressão socioeconômica do sertanejo. Ao negligenciar as diferenças 

culturais locais e as diferentes formas de resistência social, essa homogeneização rejeita 

a possibilidade de aí se enxergar culturas viáveis e convida à intervenção corretiva da 

modernidade.  

É da crítica às limitações desse contexto de homogeneização que emergem 

novas vozes literárias que dificilmente se enquadrariam na classificação originária de 

“autores regionalistas”. Explorando as possibilidades abertas por Euclides da Cunha, a 

poesia de João Cabral de Melo Neto e a prosa de Guimarães Rosa e Ariano Suassuna 

emergem enquanto espaços privilegiados de emancipação do sertanejo, espaços esses 

relativamente imunes ao paradigma da nação e do regionalismo do “sertanejo 

oprimido”. Suas obras empreendem um resgate das pluralidades locais e viabilidade 

cultural inerentes ao “ser forte” sertanejo de Euclides da Cunha. Nestes termos, 

Albuquerque sublinha: 
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A poesia de Cabral, como a prosa de Guimarães Rosa, se constituirá em 

instância crítica da relação de determinação que existia na produção literária 

regionalista entre pobreza material e pobreza cultural. Ambos procuraram 

mostrar que a pobreza material pode vir acompanhada de riqueza cultural e 

de vivência individual, que o mundo é contraditório e misturado, e nem todas 

as contradições se resolvem em síntese, mas se mantêm numa tensão, que 

pode levar à mudança, ao surgimento de um ser capaz de superar as 

condições presentes. (ALBUQUERQUE, 2010:285) 

 

A obra ficcional de Ariano Suassuna emerge, portanto, num contexto que 

marginaliza culturalmente o sertanejo e que o apropria como uma construção simbólica 

de caráter político-ideológico e socioeconômico, a saber, como um ente refratário à 

modernidade e obstáculo para a constituição de um Estado Nacional. A proposta 

literária de Suassuna objetiva, por oposição a esse quadro, a dar protagonismo a 

pluralidade e diversidade das culturas do sertanejo.  

  

1.2- A Construção Simbólica do Sertanejo e sua Territorialidade 

 

Ao tomarmos o sertanejo enquanto objeto de estudo sociológico, é necessário 

compreendermos o sentido atribuído ao seu espaço social: o sertão, região semiárida 

interiorana que compreende uma faixa de terra que vai do norte de Minas Gerais ao 

Ceará. A origem etimológica da palavra comporta uma dupla dimensão que é sintetizada 

por Nísia Lima com as seguintes palavras: 

 

Seu sentido encontra-se, segundo dicionários da língua portuguesa dos 

séculos XVIII e XIX, em uma dupla ideia – a espacial de interior e a social 

de deserto, região pouco povoada (cf. Mader, 1995, p.2). Este sentido é 

reafirmado por Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, que define sertão como 

“1.Região agreste, distante das povoações ou das terras cultivadas; 2. Terreno 

coberto de mato, longe do litoral; 3. Interior pouco povoado”. (LIMA, 

1999:57) 

 

O processo de formação social do Brasil e a consequente ocupação da região 

emprestam à palavra “sertão” um sentido amplo que envolve tanto um espaço 

geográfico socioeconômico, quanto um espaço simbólico. Segundo Nísia Lima (1999), 

o sertão pode se referir: (i) a aspectos econômicos e a padrões de sociabilidade, 

herdados da “civilização do couro”; (ii) à região semiárida do Nordeste brasileiro; (iii) e 

a um lugar distante do poder público e dos projetos modernizadores. Sobre esse último 

aspecto, Lima sublinha: 
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[O sertão] é concebido como um dos pólos do dualismo que contrapõe o 

atraso ao moderno, e é analisado com frequência como o espaço dominado 

pela natureza e pela barbárie. No outro pólo, litoral não significa 

simplesmente a faixa de terra junto ao mar, mas principalmente o espaço da 

civilização. (LIMA, 1999:60)  

 

Podemos concluir, então, que o sertão possui um duplo aspecto: (i) o aspecto político-

ideológico que se opõe a “civilização do litoral” para usar uma expressão de Euclides da 

Cunha; (ii) e um aspecto geográfico  que corresponde a região semiárida do Nordeste.  

 As nuances que promoveram a visibilidade desse espaço no cenário nacional têm 

como ponto de partida o Brasil colônia que, de acordo com a historiografia, representa 

um marco no processo de exploração e povoamento desse território. A principal 

atividade desenvolvida no sertão durante o Brasil colônia era a pecuária que 

desempenhava um papel secundário na economia vigente. Ela se destinava, 

principalmente, ao abastecimento da região litorânea. Segundo Teresa Petrone, essa área 

pastoril apresentava as seguintes características:  

  

Fornecia carne e animais para o trabalho nos engenhos e para o transporte na 

zona da cana. Com a descoberta das minas, a zona pastoril do Nordeste 
tornou-se também subsidiária da região mineradora [...]. A criação de gado no 

sertão do Nordeste abastecia a zona da cana e dava vazão aos excedentes 

demográficos da mesma. Indivíduos sem posse e marginais, sobretudo, 

encontravam um meio de vida no sertão. (PETRONE, 1982: 219) 

 

Petrone sustenta que o sertão, apesar de ter condições pouco favoráveis para a 

pecuária, desenvolveu esse tipo de atividade devido ao desinteresse por parte da 

metrópole e dos senhores de engenho em criar gado nas regiões litorâneas, já que isso 

limitaria o espaço reservado para a monocultura açucareira. Celso Furtado descreve as 

relações de dependência e as características específicas dessa atividade criatória: 

 

E foi a separação das duas atividades econômicas - a açucareira e a criatória – 

que deu lugar ao surgimento de uma economia dependente na própria região 

nordestina. A criação de gado - na forma em que se desenvolveu na região 

nordestina e posteriormente no sul do Brasil - era uma atividade econômica 

de características radicalmente distintas das da unidade açucareira. A 

ocupação da terra era extensiva e até certo ponto itinerante. O regime de 

águas e as distâncias dos mercados exigiam periódicos deslocamentos da 

população animal, sendo insignificante a fração das terras ocupadas de forma 

permanente. As inversões fora do estoque de gado eram mínimas, pois a 
densidade econômica do sistema em seu conjunto era baixíssima. Por outro 

lado, a forma mesma como se realiza a acumulação de capital na economia 

criatória induzia a uma permanente expansão - sempre que houvesse terras 

por ocupar – independentemente das condições da procura. (FURTADO, 

2005:65) 
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 A criação bovina acompanhada pelo plantio de algodão, entre outros produtos, 

favoreceu o processo migratório na região. Estima-se que no século XIX o território do 

sertão nordestino compreendia 40% da população do país (cf. FURTADO, 2005).  Sobre 

a disponibilidade de terras que caracteriza esse novo sistema econômico, surgido 

principalmente em função das necessidades da atividade açucareira, Celso Furtado 

observa: 

 

A condição fundamental de sua existência [da pecuária] e expansão era a 

disponibilidade de terras. Dada a natureza dos pastos do sertão nordestino, a 

carga que suportavam essas terras era extremamente baixa. Daí a rapidez com 

que os rebanhos penetraram no interior, cruzando o São Francisco e 
alcançando o Tocantins e, para o norte, o Maranhão nos começos do século 

XVN. (FURTADO, 2005:62) 

 

Os trabalhadores que migraram para a região sertaneja se instalaram 

principalmente nos grandes latifúndios do qual se tornaram dependentes, trabalhando 

ora em tempo integral ora em tempo parcial.  De acordo com João Suassuna (2002), a 

pecuária da caatinga – bioma do semiárido – compreende dois momentos históricos: (i) 

o uso direto dos recursos naturais disponíveis no bioma; e (ii) o desmatamento da 

caatinga para formação de pastagens artificiais com o objetivo de atender às demandas 

do rebanho.  

O crescimento acelerado do povoamento e da economia da região e o 

consequente uso inadequado dos recursos naturais agravaram um fenômeno natural 

característico desse bioma: a seca. Com efeito, como explica José da Costa, a 

problemática da seca, que decorre originariamente de fatores físico-climáticos, 

acentuou-se significativamente com a implementação das políticas de exploração 

econômica na região. Segundo ele: 

 

Historicamente implantou-se na região uma estrutura econômico-produtiva 

inadequada e inapta às potencialidades naturais do semi-árido. Nessa lógica, 

a seca existe quando as lavouras de subsistência [...] morrem por falta de 
umidade; quando as pastagens para os rebanhos secam, exauridas pela 

absoluta falta d’água. (COSTA, 2002-3: 117) 

 

Embora inerente a esse bioma, a baixa pluviosidade só passa a constituir uma 

problemática oficial entre 1877 e 1879, quando uma seca prolongada assolou a região 

causando o desaparecimento de quase todo rebanho e vitimando milhares de 

trabalhadores rurais. Por causa da seca, grande contingente de sertanejos abandonaram a 

região e buscaram refúgio nas zonas litorâneas. Como acrescenta Costa: 
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As cidades-empórios do interior e as litorâneas tornaram-se centros 

receptores das multidões desatinadas, absolutamente miseráveis. Corpos 

famintos e com extrema sede caíam enfraquecidos para morrer nas areias 

quentes dos rios e riachos secos, transformados em caminho para o mar ou 

para onde pudessem escapar. O drama atingiu todo o país [...]. O impacto 

político, social e cultural daquela seca foi fundamental na formação do 

imaginário da seca na consciência brasileira. (COSTA, 2002-3: 121) 

 

O “imaginário da seca” acima descrito abriu caminho para o uso manipulatório 

desse fenômeno natural por parte das oligarquias locais, fortalecendo, com isso, as 

políticas assistencialistas e a intervenção continuada do governo central. Conforme nota 

Darcy Ribeiro, desenvolveu-se nesse contexto uma verdadeira “‘indústria da seca’3, 

facilmente simulável numa enorme área de baixa pluviosidade natural, quando para isso 

se associam os políticos, que, dessa forma, encontram modos de servir sua clientela” 

(RIBEIRO, 1996:349).  Mais adiante Ribeiro afirma: 

  

Entre o poder federal e a massa flagelada pela seca medeia, porém, a 
poderosa camada senhorial dos coronéis, que controla toda a vida do sertão, 

monopolizando não só as terras e o gado, mas as posições de mando e as 

oportunidades de trabalho que enseja a máquina governamental. São os 

grandes eleitores dos deputados, senadores e governadores. (RIBEIRO, 

1996:345-46) 

 

A opressão generalizada que caracteriza as relações entre o trabalhador rural 

sertanejo e as oligarquias locais favoreceu formas de resistências por parte dos 

primeiros, como é o caso do cangaceirismo4·. Trata-se de uma forma de organização de 

bandidos que viviam à margem da lei e que se notabilizavam por atacar “as 

propriedades dos potentados locais” e retirar destas “gado, dinheiro, jóias e até água 

para poderem sobreviver” (ALBUQUERQUE, s/d: 115). Com o decorrer do tempo, 

muitas das práticas do cangaceirismo acabaram sendo cooptadas por parte dos próprios 

proprietários de terra que passaram a contratar os cangaceiros para realizar serviços 

ilegais, tais como assassinato e destruição de propriedades.   

 É neste cenário, que combina drama e tragédia, que emerge no imaginário da 

consciência brasileira a figura ambivalente do sertanejo: de um lado, está o sertanejo 

“sedento” e “raquítico” que aporta, com condições mínimas de subsistência, às cidades 

                                                
3 O primeiro órgão federal de combate às secas foi o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS) que, de acordo com Darcy Ribeiro (1999:349), “transformou-se numa agência de clientelismo 

descarado a serviço dos grandes criadores e do patriciado político da região”. 
4 Na literatura há divergências quanto à figura do cangaceiro, que ora é visto como bandido ora como 

herói, um “Robin Hood” do sertão. 
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litorâneas; e de outro lado, está o sertanejo “encabrestado”, submetido ao poder das 

oligarquias locais. São esses fatores de caráter político e socioeconômico, característicos 

mas não definitórios da condição do sujeito sertanejo, que passam a constituir os 

fundamentos dos discursos homogeneizantes que enfatizam a inserção “problemática” 

desse sujeito no processo de constituição da nação e da nacionalidade.     

 

1.3- O Sertanejo e a Questão da Identidade Nacional 

 

Os discursos que promovem a consolidação do sertanejo enquanto ente 

socioeconômico marginalizado estão diretamente associados à questão da identidade 

nacional. Desde o século XIX, esta questão vem sido debatida como decorrência 

necessária de um processo de independência política (1822) onde o estado precede a 

nação. O período que antecede os desdobramentos relativos à Semana de Arte Moderna 

de 1922 é marcado por investigações que têm como marco a noção de raça. Pensadores 

sociais como Nina Rodrigues, Silvio Romero e Euclides da Cunha levantaram questões 

relativas ao processo heterogêneo de formação da sociedade brasileira tendo como 

marco, precisamente, a noção de raça.  

De acordo com a teoria clássica racista de Conde de Gobineau, em sua obra 

Ensaio Sobre a Desigualdade das Raças Humanas publicada em 1852, a mistura de 

raças puras resultaria na geração de seres inferiores a ambas as raças intervenientes. Os 

“mestiços” assim gerados seriam dotados de uma natureza “subumana” ou 

“monstruosa”. Nesse contexto, a predominância no Brasil de uma sociedade de 

“mestiços” impedia a estruturação de uma cultura e uma identidade nacionais segundo 

os parâmetros europeus. Conforme sublinha Maria Isaura Pereira de Queiroz: 

 

Cientistas sociais acusavam a persistência de costumes bárbaros, aborígenes 

e africanos, de serem obstáculos impedindo o Brasil de chegar ao esplendor 

da civilização européia. Consideravam-nos assim como uma barreira 

retardando o encaminhamento do país para a formação de uma verdadeira 

identidade nacional, que naturalmente embaraçava também um 

desenvolvimento econômico mais eficiente. (QUEIROZ 1989: 18) 

 

 A solução proposta, de forma reiterada, pelos cientistas sociais brasileiros 

influenciados pelas teorias racistas estaria na implementação de uma política de 

“branqueamento” racial, através de incentivo à imigração europeia. Assim, Queiroz 

afirma: 
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A identidade nacional não podia existir sem certa homogeneidade de traços 

culturais, e encontravam na sua cultura grandes disparidades, o pessimismo 

era dominante em seus trabalhos. Somente podiam conceber uma identidade 

cultural da maneira que julgavam ser a ocidental — branca, educada, 

refinada. (QUEIROZ 1989: 21) 

 

A formulação ideal de uma identidade nacional homogênea, como correlato da 

ideia de Estado Nação europeia, resultou da incorporação gradual das características 

valorativas específicas do modelo de desenvolvimento econômico que deslocou o eixo 

do Brasil da região Nordeste para a região Sul/Sudeste. Em outras palavras, o Brasil do 

Sul/Sudeste passou a determinar o conteúdo uniformizante de uma identidade nacional 

que se caracterizaria em função do processo de “branqueamento” por uma identidade 

branca, europeia, tanto racial quanto culturalmente. Dentre os elementos normativos 

dessa identidade ideal, destacam-se os seguintes: (i) a industrialização e os avanços 

tecnológicos e infra-estruturais refletem progresso e modernidade; (ii) as relações 

sociais da economia cafeeira e industrial, baseadas no regime assalariado,refletem 

situações de exercício da igualdade social e da liberdade individual; (iii) o deslocamento 

do centro da economia das regiões rurais para os centros urbanos reflete um movimento 

na direção da racionalidade; (iv) a educação formal, nos moldes europeus, implantada 

nos centros urbanos, reflete avanços de civilidade e higiene; (v) as condições climáticas 

da região passam a constituir disposição natural privilegiada que concorre para o 

progresso social. São esses os elementos que confeririam ao Sul/Sudeste o caráter de 

“região fiadora do discurso da identidade nacional”. Assim, constata Aécio Amaral Jr.: 

 

Após o último quartel do XIX, o Sudeste passou a ser a região fiadora do 

discurso da identidade nacional, na conformação de uma nova configuração 

inter-regional (cf. Siqueira, 2000). Era um momento de choque entre 

sociabilidades modernas e tradicionais, advindo do declínio do escravismo e 

surgimento do capitalismo industrial. Neste contexto, o Sudeste se antecipa 

na industrialização — não sem o apoio da política de melhoramentos 
materiais executada pelo Império — em desfavor do norte, ao qual resta 

barganhar os famosos ‘auxílios à lavoura’ (cf. Mello, 1999). (AMARAL JR. 

2002: 228)  

 

No contexto dessa lógica moderna marcada pelo “surgimento do capitalismo 

industrial”, o sertanejo situar-se-ia, então, como expressão das “debilidades mestiças” 

do Brasil. Darcy Ribeiro resume, nas seguintes palavras, as diferenças imaginadas entre 

uma sociedade sertaneja “mestiça” e uma sociedade litorânea “branca”: 
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As populações sertanejas, desenvolvendo-se isoladas da costa, dispersas em 

pequenos núcleos através do deserto humano que é o mediterrâneo pastoril, 

conservaram muitos traços arcaicos. A eles acrescentaram diversas 

peculiaridades adaptativas ao meio e à função produtiva que exercem, ou 

decorrentes dos tipos de sociedade que desenvolveram. Contrastam 

flagrantemente em sua postura e em sua mentalidade fatalista e conservadora 

com as populações litorâneas, que gozam de intenso convívio social e se 

mantêm em comunicação com o mundo [...]. Na verdade, a sociedade 

sertaneja do interior distanciou-se não só espacial mas também social e 

culturalmente da gente litorânea, estabelecendo-se uma defasagem que as 
opõe como se fossem distintos. (RIBEIRO, 1996:354-5) 

 

Essa oposição/cisão estabelecida entre as populações do sertão e as populações 

do litoral constitui um tema caro para as ciências sociais, que tem na obra Os Sertões de 

Euclides da Cunha um marco interpretativo. Nestes termos, Nísia Lima argumenta: 

 

Texto clássico e identificado em muitas obras como marco inicial da 

constituição de um argumento sociológico sobre o Brasil, Os sertões pode ser 

lido como uma viagem cuja origem estaria no Rio de Janeiro da Belle 

Époque. O dualismo litoral/interior poderia encontrar uma nova 

representação geográfica na oposição entre a rua do Ouvidor, com suas 

livrarias, cafés e muito do que Euclides da Cunha considerou expressão de 

uma civilização de copistas, e o sertão de Canudos, ambiente caracterizado 

pela supremacia da natureza sobre o homem; pela quase impenetrabilidade da 

caatinga e pela autenticidade da nação. Certamente, este sentido convive com 
a representação negativa do homem sertanejo, que com sua mentalidade e 

religiosidade mestiça e atávica resistia à mudança e ao fatalismo de um 

processo civilizatório do qual não poderia escapar. Mas é essa ambivalência 

que, na perspectiva euclidiana, torna não apenas possível como positivo e 

necessário para a "civilização do litoral" o projeto de incorporação efetiva do 

interior à construção do Estado nacional no Brasil. (LIMA, 1998) 

 

Segundo Nísia Lima (1998:155-77) a representação nacional do sertanejo como 

um ser carente dos atributos da modernidade, tem sua expressão máxima na visão 

marxista de Florestan Fernandes. Entretanto, e ainda que dominante, essa representação 

divide a atenção da intelectualidade brasileira com uma outra visão, diametralmente 

oposta, sustentada principalmente, pelo sociólogo Guerreiros Ramos. De acordo com 

Lima (1998:155-77), Guerreiro Ramos sustenta que o sertanejo, ao invés de um 

obstáculo para a consolidação de um Estado Moderno, trata-se, na realidade, do mais 

autentico representante da identidade brasileira. Inspirado no mesmo Euclides da 

Cunha, Guerreiro Ramos ressalta que embora derrotado o evento de Canudos, o 

“sertanejo é antes de tudo um forte”. Em síntese, imbricadas na perspectiva de 

“construção do Estado nacional no Brasil”, as interpretações da intelectualidade 

brasileira que molduraram o sertanejo, podem ser enquadradas em duas dimensões 

fundamentais e, aparentemente, contraditórias: (i) o sertanejo enquanto um ser de 
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ausências; (ii)  sertanejo enquanto uma projeção utópica da brasilidade autêntica. Essas 

duas dimensões discursivas ora idealizam o espaço do sertão enquanto expressão da 

autêntica nacionalidade brasileira, ora o associam ao atraso cultural, à barbárie: 

 

Sertão e litoral representam os contrastes de uma sociedade vista como o 

principal problema a ser investigado, e que foi objeto de diferentes tentativas 

de interpretação. A ideia de um país moderno no litoral, em contraposição a 
um país refratário à modernização, no interior, quase sempre conviveu com 

concepção oposta, que acentuava a autenticidade do sertão em contraste com 

o parasitismo e a superficialidade litorâneos. (LIMA, 1999: 17)  

 

A dimensão discursiva que afirma o sertanejo enquanto um ser de ausências 

confere ao seu espaço de ocupação a marca de um atraso cultural. Nesse contexto, o 

sertão passa a ser interpretado segundo a ótica da modernidade e suas orientações 

universalizantes: 

 

[O] sertão [...] é concebido como um dos pólos do dualismo que contrapõe o 

atraso ao moderno, e é analisado com freqüência como o espaço dominado 

pela natureza e pela barbárie. No outro pólo, litoral não significa 

simplesmente a faixa de terra junto ao mar, mas principalmente o espaço da 

civilização. (LIMA, 1999:60) 

 

Em outras palavras, o discurso sobre o sertanejo se insere num projeto de construção da 

modernidade no Brasil e que envolve a participação de burocratas e intelectuais. 

Diagnosticado como ser irracional apegado às tradições supostamente negadoras da 

modernidade, o sertanejo passa a constituir alvo privilegiado de uma intervenção do 

Estado e de uma vanguarda intelectual oriunda, principalmente, das esferas das ciências 

sociais e das ciências econômicas. Nesse contexto, Nísia Lima afirma:  

 

Tratava-se, em síntese, de defender a adoção pelo governo e pelas 

administrações locais de técnicas sociais, informadas por trabalhos de 

especialistas da área de ciências sociais, capazes de subsidiar ‘uma política de 

controle e orientação, na medida do possível, dos processos sociais’. (LIMA, 
1999: 171) 

 

 A segunda dimensão discursiva sobre o sertanejo, a saber, o discurso que afirma 

o sertanejo enquanto projeção utópica da brasilidade autêntica deriva, de forma mais 

imediata, como acima já mencionado, da afirmação de Euclides da Cunha de que, não 

obstante as mazelas do atraso social, o sertanejo é, antes de tudo, um forte, i.e., um ser 

pleno de potencialidades criativas. Essa interpretação “positiva”, entretanto, vai muito 
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além do caráter localista que possivelmente teria em Euclides, e assume o caráter de 

uma qualidade homogeneizante que caracterizaria o autêntico ser brasileiro.  

Como vimos acima, tanto os elementos de “negatividade” quanto os elementos 

de “positividade utópica” inserem-se num projeto que visa determinar uma identidade 

nacional homogeneizante, no qual o sertão se revela como um espaço geográfico e 

simbólico definido a partir de elementos extrínsecos de caráter ideológico, a saber, a 

modernidade e a nação. Com isso, esses discursos permanecem limitados e parciais com 

relação às possibilidades de uma apreensão mais própria do sentido que constitui, de 

forma intrínseca o ser-no-mundo, encoberto pela sedimentação histórica do sertanejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

Capítulo 2 - Ariano Suassuna: Um Hermeneuta da Tradição Sertaneja 

 

Neste capítulo, faremos uma apresentação da obra e do pensamento de Ariano 

Suassuna. Daremos ênfase em sua “visão poética” e nos princípios hermenêuticos 

fenomenológicos da “Filosofia do Penetral” presente no Romance d’A Pedra do Reino. 

Num primeiro momento, situaremos Suassuna no contexto dos discursos nacionais, 

tecendo algumas considerações sobre a postura por ele adotada no que tange à 

problemática da modernidade e, mais especificamente, no que se refere aos sentidos 

atribuídos aos conceitos de “nação” e “região”. Num segundo momento, analisaremos a 

concepção de Suassuna (2008a: 89) por ele mesmo denominada de “visão poética” e de 

que forma ela se distingue da “visão artístico-sociológica” de alguns regionalistas pré e 

pós Movimento Modernista. Veremos ainda, que a “visão poética” de Suassuna dialoga 

com a epistemologia sociológica sustentada por Gilberto Freyre. Num terceiro 

momento, mostraremos de que modo a abordagem hermenêutico-fenomenológica de 

Paul Ricoeur nos ajuda a compreender e traduzir a visão poética de Suassuna tal como 

expressa no Romance d’A Pedra do Reino. 

 

2.1- Ariano Suassuna: Textos e Contextos 

 

Intelectual orgânico do sertão5, Ariano Suassuna nasceu em João Pessoa em 

1927, no Palácio da Redenção, sede do governo da Paraíba, onde seu pai, João 

Suassuna, era o governante. Com a Revolução de 1930, João Suassuna é assassinado 

por motivos políticos e sua família se muda para o sertão de Taperoá. Entre Paraíba e 

Pernambuco, Ariano Suassuna formou-se na Faculdade de Direito do Recife, foi 

professor, dramaturgo, poeta, ensaísta, romancista. Dentre sua produção ficcional 

destacam-se as seguintes obras: os romances Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe 

do Sangue do Vai-e-Volta de 1971 e História D' O Rei Degolado nas Caatingas do 

Sertão de 1977, que fazem parte da trilogia intitulada “A Maravilhosa Desaventura de 

Quaderna, o Decifrador e a Demanda Novelosa do Reino do Sertão”, cujo terceiro 

volume, O Romance de Sinésio, o Alumioso, Príncipe da Bandeira do Divino do Sertão, 

                                                
5Termo emprestado de Gramsci que assim define o intelectual orgânico: “cada grupo social, nascendo no 

terreno originário de uma função essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo 

tempo e de um modo orgânico, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e 

consciência da própria função.” (GRAMSCI, 1982:304). 
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permaneceu inédito; as peças Uma Mulher Vestida de Sol de 1947, Auto da 

Compadecida de 1955, A Pena e a Lei de 1959 e Farsa da Boa Preguiça de 1960; e as 

coletâneas de poemas O Pasto Incendiado de 1945-70, Ode de 1955 e Poemas 

(antologia) de 1999. 

Além de escritor consagrado, Ariano Suassuna desempenhou outros papéis no 

palco da vida, a saber: (i) professor da Universidade Federal de Pernambuco (1956-

1989), com especialização nas esferas do teatro, das artes plásticas, da literatura e da 

estética; (ii) precursor do Movimento Armorial iniciado em 1970, cujo objetivo era 

evidenciar e sistematizar os elementos de uma arte erudita presentes na cultura popular 

sertaneja; (iii) membro fundador do Conselho Federal de Cultura (1967-1973); (iv) 

diretor do Departamento de Extensão Cultural da Universidade Federal de Pernambuco 

(1969-1974); (v) secretário de Educação e Cultura do Recife (1975-1978); (vi) 

secretário de Educação e Cultura de Pernambuco (1994-1998); (vi) membro da 

Academia Brasileira de Letras eleito em 1990. 

A famosa dicotomia de Machado de Assis entre o “país real” e o “país oficial” 

exerceu grande influência sobre Ariano Suassuna. Segundo Machado de Assis: “O país 

real, esse é bom, revela os melhores instintos; mas o país oficial é caricato e burlesco” 

(cit.in. BOSI, 1994:176.). Inspirado nessa proposição Suassuna logra transitar entre os 

espaços do “país real”  – representado pelo povo – e do “país oficial”  – representado 

pela elite e pelo Estado. Sua perspectiva crítica é a de que o “Brasil oficial” tem como 

projeto o enquadramento impositivo do “Brasil real” dentro dos parâmetros de uma 

modernização europeia. Ampliando a análise interpretativa presente na obra Os Sertões 

de Euclides da Cunha, Suassuna aponta para o distanciamento e conflito histórico entre 

esses dois brasis e enfatiza a sensibilidade de Euclides da Cunha, formado pelo “Brasil 

oficial”, de se abrir para a fortitude do “Brasil real” do sertanejo:  

 

Euclydes da Cunha, formado, como todos nós, pelo Brasil oficial- falsificado 

e superposto -, saiu de lá como seu fiel e integral adepto, positivista e 

‘modernizante’. E de repente se viu ofuscado, encadeado e perturbado pelo 

Brasil real de Mocinha de Passira e Antônio Conselheiro. Sua intuição de 

Poeta de gênio e seu nobre caráter de homem de bem colocaram-no 

imediatamente ao lado dele, para honra e glória sua.(SUASSUNA, 2008a: 

246-7) 

 

Crítico da “falsa modernização” enquanto uma mera imitação europeia, 

Suassuna afirma que esta ignora as especificidades locais de cada comunidade, 
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homogeneizando-as para adequá-las a um projeto urbano-industrial. Esse projeto se 

manifesta em distintos contextos histórico-sociais podendo ganhar repercussão nacional 

como é o caso da reforma urbana higienista promovida no início do século XX por 

Pereira Passos na cidade do Rio de Janeiro, com intuito de modernizar a cidade em 

moldes europeus. É também o caso, de repercussão local, do projeto recente de 

construção de um viaduto na cidade de Vitória da Conquista no interior da Bahia. Fruto 

de um pacote de medidas empreendidas pelo prefeito para modernizar a cidade, o 

viaduto é criticado por não possuir função logística e ficou popularmente conhecido 

como “Bigode de Pedral”, numa alusão jocosa ao prefeito e engenheiro responsável pela 

obra6. 

Dialogando com a perspectiva crítica de Suassuna sobre a modernidade que 

ameaça os diferentes espaços culturais locais, o sociólogo Gilberto Freyre procurou 

defender os valores e tradições do Nordeste contra uma modernidade que projetava os 

estados do Rio de Janeiro e de São Paulo nos moldes das sociedades européias, e que 

pretendia hegemonizar todo o país com base nos critérios civilizatórios ocidentais. 

Freyre argumenta no Manifesto Regionalista (1996) que os valores modernos, em 

muitos casos, correspondem a “estrangeirismos” que assim se tornam, indevidamente, 

parâmetros constitutivos de uma pretensa identidade nacional hegemônica. Ariano 

Suassuna, comungando com o sociólogo, elucida que esse tipo de modernização 

projetou o Brasil nos moldes europeus e que hoje o projeta nos moldes americanos, 

promovendo a exclusão das expressões plurais do povo brasileiro. Sustentando uma 

concepção de povo que inclui todos aqueles que nutrem uma sensibilidade profunda 

pelo Brasil, ainda que circunstancialmente marginalizados socioeconomicamente,  

Suassuna acredita ter uma missão, a de defender, com sua arte – “arte como missão” –, a 

cultura sertaneja. Em suas palavras: 

 

A cultura popular é feita pelo Povo, pelo “quarto Estado7”, aqui identificado 

com os analfabetos ou semi-analfabetos. É o conjunto dos espetáculos como 

o Bumba-meu-boi, dos versos do Romanceiro, dos contos orais, das 

xilogravuras das capas dos folhetos, das esculturas em barro queimado, das 

talhas, dos ornamentos, das bandeiras e estandartes de Cavalhadas – enfim, 

de tudo aquilo que o Povo cria para viver ou para se deleitar e que, tem sido 

criado à margem da civilização europeia e industrial. (SUASSUNA, 

2008:156) 

                                                
6O viaduto foi construído, em 1987, pelo prefeito José Pedral Sampaio que possuía um grande bigode. 
7Referência ao chamado “4º Estado da Revolução Francesa na qual “ havia três classes sociais: nobreza, 

clero e povo, mas esse povo era uma conversa porque havia nele duas classes: a burguesia e os 

camponeses pobres, que são o que eu chamo de quarto Estado” (SUASSUNA, s/d.) 
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Em cumprimento a essa missão, as peças, romances e poesias de Ariano 

Suassuna promovem a valorização da tradição sertaneja, apresentando-nos um cenário 

marcado pela literatura de cordel, pela música e arte barrocas “ibérico-sertanejas” 8. 

Esse espaço de criação contrapõe-se aos discursos que visam estabelecer uma 

homogeneidade cultural no Brasil e que emergem no contexto de ascensão da 

modernidade. É nesse contexto que se inserem os debates sobre os termos “nação” e 

“região” nos distintos campos do saber. 

Durval Albuquerque assinala, por exemplo, que alguns historiadores fazem uma 

divisão entre história nacional (História do Brasil) e história regional (História do 

Nordeste), reproduzindo, com isso, “as relações desiguais de poder entre as diferentes 

áreas do país” e promovendo, também, uma “subordinação, no campo acadêmico, que 

diz da própria subordinação do espaço que representam em nível nacional” 

(ALBUQUERQUE, 2010:40-1). Nesse contexto, é notório o fato de que o termo 

“regional” raramente se aplica à região sudeste. A figura do “nordestino” é prova de que 

essa homogeneização regional não atinge estados como Rio de Janeiro e São Paulo 

(Sudeste) que, por sua vez, se pretendem fiadores de um padrão de homogeneização 

nacional. Nesses termos, Albuquerque sublinha:  

 

São Paulo seria [...] o berço da nação ‘civilizada, progressita e 

desenvolvimentista’. As mudanças que estavam acontecendo na cidade de 

São Paulo [...] são símbolos da modernidade, da civilização que São Paulo 

estaria em condição de generalizar para todo o país. [...] o Nordeste emerge 

como um ‘grande espaço medieval’ a ser superado pelos ‘influxos 

modernizantes, partidos de São Paulo’. [...] o próprio discurso regionalista 

nordestino o mostra [o Nordeste] como uma grande região rural, devastada 

pelas calamidades, configurando seu ‘regionalismo de inferioridade’. 

(ALBUQUERQUE, 2010:57) 

 

Fica claro, do acima exposto, que o projeto do Sudeste de “homogeneização 

nacional”, fundado na ideia europeia de modernidade, funciona como critério 

classificatório que passa a constituir os espaços de ausências dessa mesma modernidade 

como “homogeneizações regionais”. A intervenção de Ariano Suassuna se justifica, 

então, enquanto crítica a esses dois níveis de homogeneização. Com relação ao primeiro 

– a “homogeneização nacional” –, ele afirma: “Sou a favor da diversidade cultural 

brasileira só não admito é a influencia de uma arte americana de segunda classe. [...] o 

                                                
8Sobre o barroco no Brasil, Suassuna faz a seguinte distinção: “O Barroco do litoral nordestino é menos 

sóbrio e menos áspero do que o sertanejo, que sempre me pareceu brasileiro e nordestino, porém mais 

aparentado com a Espanha do que com Portugal. O Barroco baiano é menos sóbrio do que o nordestino 

litorâneo.” (SUASSUNA, 2008a: 127). 
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Brasil tem uma unidade em sua diversidade. A gente respeita a cultura gaúcha, 

nordestina, amazônica.” (cit.in. Oliveira, 2014) E, no que tange ao segundo – a 

“homogeneização regional” –, Suassuna afirma: 

 

Prefiro empregar o termo [região] assim, menos rígida e mais amplamente, 

pois sob o nome de regionalismo tem-se englobado tanta coisa de qualidade 

diferente que é impossível tomar pé ante ele. De modo geral, parece que o 
regionalismo é uma posição inicial: a daquele que quer criar a partir da 

realidade que o cerca [...]. (SUASSUNA, 2008a: 46) 

 

Partindo da “realidade que o cerca”, Suassuna faz do seu espaço social – o sertão 

de Taperoá dos Cariris Velhos – um palco dramático de edificação e realização das 

potencialidades da condição humana, pulverizando o espaço discursivo da 

“marginalidade”, da “irracionalidade” e do “arcaísmo”, e nos apresentando um mundo 

sertanejo marcado por elementos identitários dinâmicos, flexíveis e criativos que nos 

levam a pensar numa comunidade local que vai muito além da homogeneização 

redutora dos termos “nação” e “região”. 

 

2.2- Suassuna e a Visão Poética do Universo Sertanejo 

 

Os termos “nação” e “região” aparecem em Suassuna como uma forma de 

protesto político e ideológico contra determinadas influências estrangeiras que querem 

impor um modelo de cultura e que subjugam a riqueza e a diversidade cultural do 

Brasil. Nessa perspectiva, numa entrevista cedida ao Instituto de Estudos Latino 

Americanos (IELA) ele afirma: 

 

Para mim [...] o ideal é a visão internacional. O homem para mim é um só 

[...]. Agora, quando fazem disso [do internacionalismo] uma armadilha para 

transformar essa ojeriza ao nacional num instrumento de opressão e de 

exploração... existe o nacionalismo de direita, eu sei, mas existe o 

nacionalismo de esquerda nos países pobres como os países da América 

Latina e da África. O nacionalismo é um fator de sobrevivência, uma luta 

contra o imperialismo. Ninguém mais nacionalista do que os americanos e os 
europeus. Os franceses [estão] com um preconceito horrível contra os árabes. 

Eles querem que os outros sejam cosmopolitas para aceitá-los como 

dominadores. E eles lá, não, praticam o nacionalismo mais estreito [...] e 

desavergonhado... o nacionalismo de direita, inclusive. (SUASSUNA, 2013)  

 

Para Ariano Suassuna, a identidade da nação brasileira reside numa história em 

comum de origem e destino, e que é constituída, ao mesmo tempo, por uma pluralidade 
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cultural, na qual se inclui o sertanejo e suas múltiplas variantes. A postura de Suassuna 

ao invés de nacionalista ou regionalista – que ele admite apenas circustancial e 

estrategicamente como ideologia de resistência às forças externas, mas não como 

ideologia constitutiva da nação – poderia ser então classificada como uma defesa de um 

Brasil enquanto uma unidade plena de diversidade. Em Suassuna, nem a ojeriza ao 

nacional – que prega um sentimento de inferioridade e dependência cultural –, nem o 

nacionalismo estreito – calcado na crença de superioridade de nossa cultura em 

detrimento das demais – permeiam o sentimento, dito “nacionalista”, que perpassa sua 

obra. Para Suassuna, é a realidade de nos cerca que constitui o sentido mais profundo do 

nosso estar-no-mundo, no seu caso, a realidade dos sertões dos Cariris, e mais 

especificamente da cidade de Taperoá, lugar em que ele passou parte de sua infância e 

juventude. Sobre essa perspectiva localista, Silviano Santiago elucida:  

 

Seu nativismo [de Suassuna] não é tão estreito quanto os que pregam um 

ufanismo de portas fechadas, nem tão aberto quanto o dos que professam 

uma constante dívida, na construção do brasileiro, ao alienígena. Suas peças 

[...] propõem pensar o brasileiro dentro do ibérico-sertanejo. [...] Unem-se 

assim no produto literário o desejo de inscrevê-lo em determinado e 

específico ponto do Nordeste do Brasil (Paraíba, para ser mais preciso), e ao 

mesmo tempo a necessidade de apresentar este ponto como um microcosmo 

da realidade cultural luso-brasileira. (SANTIAGO in. SUASSUNA, 2011:22) 

 

É importante compreender que a obra de Suassuna apresenta o universo 

sertanejo sem intenção de descrever (didaticamente) seus aspectos físicos e sociais, 

conforme faziam intelectuais e artistas da corrente naturalista – regionalista, pré e pós- 

modernismo. Nas palavras de Santiago: 

 

Seria essa uma das diferenças básicas entre a obra de Suassuna e a dos 

chamados romancistas do Nordeste, pois em Suassuna não existe a intenção 

de fazer um levantamento artístico-sociológico da região nordestina, dentro 

dos moldes da escola naturalista, mas antes busca ele uma recriação poética 

do Nordeste. (SANTIAGO in. SUASSUNA, 2011:22) 

 

Ao tecer a crítica aos regionalistas e sua “visão artístico-sociológica”, influenciada pela 

escola naturalista, Suassuna argumenta que, em função de suas auto-exigências 

didáticas de classificação, eles reduzem seu olhar sobre a região a uma dimensão 

pitoresca e superficial. Ele afirma: 

 

[os regionalistas ficam] pintando pescadores, esculpindo cambiteiros, 

escrevendo sobre ambos, sobre cangaceiros, etc., tudo aparentemente dentro 

do movimento [regionalista], mas na realidade fazendo arte deplorável [...]. 
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Vejo José Lins do Rego dizer que o regionalismo, ‘no plano artístico, é uma 

sondagem na alma do povo, nas fontes do folclore’, sinto uma sensação 

imediata de repulsa e me recuso a ser chamado de regionalista. Tal 

regionalismo fica nas aparências do social, fazendo jus a todas as acusações 

de pitoresco [...]. (SUASSUNA, 2008a: 46-7) 

 

Para compreender, portanto, as implicações sociológicas da obra de Suassuna, 

faz-se necessário deixar de lado os mecanismos classificatórios e idealistas dos 

naturalistas-regionalistas que aprisionam o sertanejo aos aspectos físicos e etnográficos. 

Uma comparação com a obra de Machado de Assis poderá ser útil nesse contexto. 

Segundo Roger Bastide, Machado não apreende o sentido do Brasil através uma 

representação da paisagem. Em seu texto, a paisagem aparece como algo internalizado e 

se expressa através da interação entre os personagens. Bastide afirma: “a natureza surge 

[em Machado de Assis] como uma realidade afetiva que se precisa descobrir nas 

entrelinhas, presente sob a forma da atmosfera que banha as pessoas” (BASTIDE, 2003-

4: 200). Ainda segundo Bastide, a Semana de Arte Moderna de 1922 inaugura uma 

reversão dessa atitude machadiana. Com isso, as descrições paisagísticas, enquanto 

busca pelo tipicamente nacional, compelem artistas e intelectuais a incorporar o olhar 

do estrangeiro, isto é, o olhar de quem se encontra fora da sociedade. 

A postura de Ariano Suassuna converge com os princípios da representação da 

paisagem de Machado de Assis. Através de uma visão artística particular, ambos vêem a 

paisagem enquanto algo intrínseco à vida cotidiana. Sobre essa visão artística, Suassuna 

afirma: “a arte tem que se enriquecer da luz do real pelo sensível, pelos homens, pela 

vida, pelas coisas que nos cercam, sendo, portanto, algo muito mais profundo” 

(SUASSUNA, 2008b: 47). A palavra arte é entendida por Suassuna enquanto dom 

criador, o espírito animador. Diz ele: “Ela não imita o real, parte de elementos reais que, 

na imaginação do artista, são remanejados e recriados, para a criação de um novo 

universo.” (SUASSUNA, 2008b: 197). Assim, a paisagem nas obras desses escritores 

aparece como abertura histórica do próprio ser-no-mundo e não como um palco 

“natural” anterior à cena. 

É dessa concepção de arte que nasce a cosmovisão de Ariano Suassuna por ele 

mesmo denominada “visão poética”. Para Suassuna, essa visão de mundo é a força de 

que ele se apropria tanto para denunciar as tentativas de diminuir, aviltar e menosprezar 

o povo sertanejo, quanto para mostrar que por detrás do “sertanejo oprimido” há 

sociedades que, por mais distintas que sejam das “sociedades modernas” do “Brasil 

oficial”, são eficazmente felizes. Como canta o poeta João Cabral de Melo Neto, 
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Suassuna fez ver que “o Sertão não fala só a língua do não”: 

 

Sertanejo, nos explicaste 

como gente à beira do quase, 
 

que habita caatingas sem mel, 

cria os romances de cordel: 

 

 o espaço mágico e feérico, 

sem o imediato e o famélico, 

 

 fantástico espaço suassuna 

que ensina que o deserto funda.  

(MELO NETO, 1994:420) 

 

Em síntese, o espaço mágico criativo de Suassuna, a sua “visão poética” acerca 

da realidade contrapõe-se à “visão artístico-sociológica” – ou sociologizante, em nossos 

termos – dos regionalistas sobre a realidade sertaneja. Na “visão poética” de Suassuna, a 

paisagem e o artista, o objeto e o sujeito constituem uma totalidade. Em outras palavras, 

a “visão poética” quando é expressão fiel da alma daquele que escreve é também uma 

visão fiel do mundo que o cerca, no seu caso, do mundo sertanejo (cf. SUASSUNA, 

2008a: 90-1). Essa “visão poética” criadora consagra Suassuna como um hermeneuta da 

tradição sertaneja: o verdadeiro hermeneuta não é o intérprete que explica o sentido do 

texto, mas aquele que porta criativamente sua mensagem.  

Vimos que para pensarmos sociologicamente a obra de Ariano Suassuna é 

necessário afastarmo-nos dos mecanismos classificatórios que buscam representar uma 

realidade externa, aparente do mundo do sertanejo – e.g., os discursos que apreendem o 

sertanejo enquanto um ente socioeconômico. Acreditamos que essa metodologia 

sociologizante não apreende o mundo “sensível” do ser-sertanejo que transparece, de 

forma poética, nas obras deste escritor. A respeito da contribuição da literatura, 

enquanto “visão poética”, para o estudo sociológico, Gilberto Freyre argumenta: 

 

Claro que é perigoso para a ciência do Homem da especialidade do cientista 
recorrer ele a métodos poéticos de conhecimento, juntando-os aos científicos 

[...]. Pode resultar em obras monstruosas como estudos científicos; ou válidas 

apenas como criações poéticas ou realizações literárias [...]. Mas pobre da 

Antropologia ou da Sociologia ou da História Social cultivada apenas por 

pedestres que não consigam enriquecê-la abrindo perspectivas sobre os fatos 

que só a imaginação científica mais vizinha da poética consegue abrir e, 

através de símbolos [...] tornar esses fatos significativos em vez de apenas 

descritivos. (FREYRE, 1968:81) 

 

A relativização epistemológica dos métodos e técnicas científicas é uma característica 
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que permeia a obra de Freyre. Ele afirma que, ao invés de um “sociólogo ortodoxo”, 

prefere ser visto como um “anti-sociólogo” (cf. FREYRE, 1968:67). Em outro 

momento, ele assume jocosamente a condição de “saciólogo” ao invés de sociólogo: 

 

Eu próprio admito ser antes um saciólogo do que sociólogo no sentido de 

seguir, no versar de temas sociológicos e antropológicos, intuições pessoais e 

observações diretas; e de combinar métodos nunca dantes combinados, de 

preferência a seguir teorias já estabelecidas, métodos puros, técnicas 

ortodoxas. (FREYRE, 1968:67) 

 

Crítico dos métodos ortodoxos, Freyre conquistou a simpatia de Ariano 

Suassuna que considera “ótimo que a sociologia gilbertiana se torne cada vez mais 

filosófica e menos sociológica” (SUASSUNA, 2008a: 50). Nesses termos, Suassuna 

argumenta: 

 

Uma das coisas que me levam a simpatizar mais com sua obra [de Gilberto 

Freyre] são os ataques que ele sofre, principalmente sob o pretexto de que sua 

sociologia não é científica. Para mim, pelo contrário, sua obra tem caminhado 

num sentido cada vez mais aberto, mais filosófico e, por isso mesmo, mais 

profundo e verdadeiro. Eu não gosto da sociologia cientificista [...]. 

(SUASSUNA, 2008a: 50) 

 

Duas posições em particular despertam a simpatia de Suassuna (2008a) por 

Gilberto Freyre. A primeira de caráter político e ideológico objetiva à afirmação da 

positividade da cultura brasileira. Isso ocorre num período em que concepções 

imperialistas atribuíam ao Brasil, em função da mestiçagem racial e cultural, uma 

condição de inferioridade. A segunda de caráter mais metodológico e não por isso 

menos ideológico, está na propensão de Freyre de atenuar o rigor da racionalidade 

cientifica e permitir aflorar a intuição enquanto um fundamento de um conhecimento 

poético. Sobre a metodologia sociológica que ignora a “imaginação poética”, Suassuna 

ressalta:  

Literariamente, Caio Prado Júnior e Florestan Fernandes nunca chegaram 

nem perto de Gilberto Freyre; o que, na minha opinião, se deve ao fato de 
que, assim como o Regionalismo foi um Neonaturalismo do qual terminei 

tendo de me afastar, o Marxismo, o Socialismo "científico" de Marx, é um 

Neopositivismo tão estreito, mecanicista e castrador quanto o pensamento de 

Augusto Comte.(SUASSUNA, 2000, s/p)  
 

Para entendermos as implicações epistemológicas da “visão poética” de 

Suassuna e seus desdobramentos sociológicos, em contraposição a uma sociologia 

cientificista, faremos recurso à tradição hermenêutico-fenomenológica de Paul Ricoeur 

enquanto olhar privilegiado para a apreensão do sentido da obra o Romance d’A Pedra 
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do Reino. 

 

         2.3- A Hermenêutica-Fenomenológica e a “Filosofia do Penetral” 

 

A hermenêutica- fenomenológica de Paul Ricoeur está historicamente vinculada 

à tradição hermenêutica no sentido mais amplo. Até o século XIX, a hermenêutica 

vinculava-se à interpretação dos textos sagrados do ocidente. No período moderno, com 

a contribuição do filósofo Friedrich Schleiermacher, considerado o marco dessa 

transição, a hermenêutica estende seu interesse para as condições de possibilidade da 

compreensão em geral. Outro filósofo importante nesse período foi Wilhelm Dilthey 

que buscou delimitar uma metodologia e uma epistemologia próprias às ciências do 

espírito. Schleiermacher afirma que “há hermenêutica, onde houver não-compreensão” 

(apud RICOEUR, 1990:21-3) e Dilthey acredita que para haver essa compreensão é 

necessário estabelecermos um pacto entre a hermenêutica e a história (cf. RICOEUR, 

1990:21-3). Tributários dessa tradição, os filósofos Martin Heidegger e H. G. Gadamer 

levantam uma nova questão acerca da hermenêutica: “ao invés de nos perguntarmos 

como sabemos, perguntaremos qual o modo de ser desse ser que só existe 

compreendendo” (apud RICOEUR, 1990:30). Emerge daí a filosofia hermenêutica.  

É nessa linhagem de influências que surge Paul Ricoeur e sua hermenêutica 

fenomenológica. Em convergência com as preocupações epistemológicas de Ariano 

Suassuna e de Gilberto Freyre acima mencionadas, Paul Ricoeur afirma que a 

hermenêutica-fenomenológica propõe-se a “converter o método hermenêutico num 

esforço de salvar o homem da (ou apesar da) ciência, de vez que os métodos 

positivistas, para salvar a ciência, vêem-se obrigados a mutilar o homem” (cf. 

JAPIASSU: capa in. RICOEUR, 1990). Em suma, a hermenêutica moderna de Paul 

Ricoeur emerge enquanto um espaço teórico que fundamenta as interpretações da 

realidade enquanto sentido, nas esferas das ciências humanas. 

Nossa elaboração teórica e metodológica se apropria da hermenêutica 

fenomenológica de Paul Ricoeur visando um entendimento do sentido do ser-sertanejo – 

hermeneuticamente entendido como texto, i.e, uma totalidade. Entende-se, aqui, a noção 

de texto enquanto totalidade das objetificações existencializadas da condição humana. A 

ontologia fenomenológica dessa hermenêutica parte do princípio de que a realidade não 

é objetiva e nem criação da nossa consciência, “a realidade é o compreendido, o 

interpretado, o comunicado”, ela “emerge da intencionalidade da consciência voltada 
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para o fenômeno” (GIL, 1999:32). Remetendo essa proposição, mais especificamente, à 

hermenêutica fenomenológica de Ricoeur, diremos que a compreensão não se dá na 

apreensão do objeto em si, mas na possibilidade de elaboração temática do ser-no-

mundo.  

À luz dos princípios da hermenêutica-fenomenológica acima mencionados, 

podemos reiterar, em outros termos, as diferenças fundamentais entre a “visão poética” 

e a “visão artístico-sociológica”. Esta última não permite uma apreensão adequada do 

sentido do ser-sertanejo já que o concebe como uma objetividade determinada por uma 

série de fatores naturalizados, extrínsecos e anteriores ao plano de constituição do 

sentido. Já a “visão poética”, para qual o mundo é, originariamente, uma estrutura 

ontológica da existência, fornece um suporte epistêmico apropriado para a investigação 

do sentido: à medida que a busca do sujeito/leitor pela compreensão do objeto/texto 

avança, este último revela-se cada vez menos como uma coisa – isto é, uma 

externalidade ao sujeito – e cada vez mais como um meio para compressão do ser-no-

mundo, do texto como totalidade, que envolve o próprio sujeito/leitor. Como afirma 

Paul Ricoeur: “é o personagem real [o leitor] que põe em intersecção o mundo 

(possível) do texto com o seu próprio mundo (real) de leitor. [...] [A] dialética entre o 

mundo do texto e o mundo do leitor contribui para a compreensão de si” (1987:12-3). 

Tomando as palavras de Proust, Ricoeur conclui:  

 

Para voltar a mim mesmo, eu pensava mais modestamente no meu livro, e 

seria até inexato dizer que pensava nos que o leriam, nos meus leitores. 

Porque, a meu ver, eles não seriam meus leitores, mas leitores de si próprios, 

e o meu livro seria apenas uma daquelas lentes de aumento que o oculista de 

Combray propunha ao comprador; o meu livro, mediante o qual eu lhes daria 

uma maneira de se lerem a eles próprios. (PROUST, apud. RICOEUR, 
1987:13) 

 

A abordagem hermenêutico-fenomenológica permite-nos, então, interpretar o 

Romance d’A Pedra do Reino como um mundo do texto. Nesse sentido, não nos 

interessa aqui, sobremaneira, compreender a estrutura externa à obra, o período em que 

foi escrita e publicada, a biografia do autor, os elementos/acontecimentos que o 

motivaram a escrever, etc. Ao invés disso, o texto nos interessa em função dos 

elementos que lhe são intrínsecos, do mundo que ele projeta e pela abertura ao 

compartilhamento de sentido por parte do leitor. 

A pertinência de uma abordagem hermenêutico-fenomenológica é referendada 

por uma passagem marcante do próprio Romance d’A Pedra do Reino. Trata-se do 
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capítulo intitulado “Filosofia do Penetral” (RPR9: 193-7) que apresenta os princípios de 

uma filosofia homônima sustentada pelo personagem Clemente Hará de Ravasco 

Anvérsio, um dos mestres do narrador e protagonista Dom Pedro Dinis Ferreira-

Quaderna.  A Filosofia do Penetral constitui, simultaneamente, uma reivindicação do 

caráter localista da narrativa sobre o sertanejo – a saber, a apresentação do espaço 

cultural do sertão da “Vila de Taperoá” –, e uma defesa da condição fenomenológica da 

existência. Vejamos, em detalhes, esta última dimensão.   

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

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

“sabença” (sabedoria). Quaderna, envergonhado, afirma não saber. Clemente, então, 

pede para que ele feche os olhos e pense no mundo que o cerca. Quaderna descreve 

assim seus pensamentos: “Estou pensando numa estrada, numas pedras, num bode, num 

pé de catingueira, numa Onça, numa mulher nua, num pé de coroa-de-frade, no vento, 

na poeira, no cheiro do cumaru e num jumento trepando uma jumenta!” Clemente, 

então, pede para Quaderna abrir os olhos e pergunta: “O que é isto que você pensou?” E 

Quaderna, prontamente, responde que “É o mundo!” Clemente retorta e afirma que o 

que Quaderna pensou “é somente uma parte dele (do mundo)!” Em sua descrição, 

Quaderna teria omitido um elemento fundamental: “(quem você omitiu), diz Clemente, 

Foi você mesmo, ‘o faraute’”! O “faraute” – i.e. o intérprete – omitido por Quaderna 

não era senão o próprio Quaderna, o sujeito que revela o mundo. 

 A Filosofia do Penetral acima apresentada por Clemente possui afinidades com 

a abordagem fenomenológica. Ao se excluir do mundo Quaderna concebe as coisas 

como existentes em si mesmas, ou seja, independentemente de sua própria consciência. 

Para a fenomenologia, esta concepção é entendida por “atitude natural”, distinta de uma 

“atitude fenomenológica” que considera a experiência como fundante da manifestação 

do sentido do fenômeno e seus termos intervenientes – o sujeito e o objeto. Em outras 

palavras, a consciência e o fenômeno surgem juntos. Nesse sentido, ser no mundo 

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

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

Penetral à luz da tradição hermenêutica fenomenológica pode ser entendido como o 

mundo com abertura de sentido, que engloba o próprio sujeito, o “faraute”, o intérprete, 

o medianeiro, o hermeneuta. 

                                                
9 Toda vez que aparecer a sigla RPR deve ser lido: Romance D’A Pedra do Reino numa referência a 

edição publicada em 2012 da obra de Ariano Suassuna. 
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Capítulo 3 - O Romance d’A Pedra do Reino e a “Sagração” do Sertanejo 

 

Neste capítulo, faremos uma reflexão sobre os elementos centrais do Romance 

d’A Pedra do Reino de forma a deixar transparente os conteúdos da intervenção 

hermenêutica de Ariano Suassuna com relação à especificidade local do ser-sertanejo.  

A intervenção de Suassuna dá vida à proposição de Paul Ricoeur de que “a ficção é o 

caminho privilegiado da descrição da realidade” (RICOEUR, 1990:57) e de que a 

hermenêutica-fenomenológica propõe-se a “converter o método hermenêutico num 

esforço de salvar o homem da (ou apesar da) ciência”. (cf. JAPIASSU: capa in. 

RICOEUR, 1990). Num primeiro momento, apresentaremos a obra, cujo personagem 

central, Pedro Dinis Ferreira-Quaderna, narra a saga que envolve a história de sua 

família e de sua comunidade sertaneja. Num segundo momento, buscaremos 

compreender a importância da literatura de cordel, expressão típica das comunidades 

sertanejas, enquanto determinante dos aspectos formais da obra. Num terceiro 

momento, analisaremos de que modo o protagonista Quaderna encarna, de forma 

simbólica e emblemática, a totalidade da comunidade sertaneja de “Taperoá”. 

 

 3.1– A Saga de Quaderna e a “Sagração” do “Gênio Máximo da Humanidade”  

 

O Romance d’A Pedra do Reino narra a saga do “Cronista-Fidalgo”, “Rapsodo-

Acadêmico” e “Poeta-Escrivão” Dom Pedro Dinis Ferreira-Quaderna. O desenrolar da 

saga, narrada pelo próprio Quaderna, envolve a história de sua família e de sua 

comunidade, revelando as especificidades culturais de um universo sertanejo particular. 

O registro narrativo é a ferramenta usada por Quaderna para obter o reconhecimento 

oficial da condição de “Gênio Máximo da Humanidade”, isto é, o título de maior 

escritor de sua época, concedido a todo individuo capaz de condensar “em si, exaltadas 

e apuradas, as características marcantes do País” (RPR: 187). Num sentido profundo, o 

reconhecimento de “Gênio” de Quaderna aponta para o reconhecimento das 

potencialidades plurais das culturas do Brasil e, de forma particular, de sua comunidade 

sertaneja. Num formato metanarrativo, que tem Quaderna por autor, protagonista e 

narrador, o Romance d’A Pedra do Reino trata, portanto, da “sagração” do personagem-

protagonista enquanto legitimação da cultura do povo sertanejo. 

A narrativa inicia-se com Quaderna preso na cadeia da “Vila de Taperoá”, no 

“sertão dos Cariris”. Ele é alvo de um processo na justiça no qual ele é acusado de ter 
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participado de agitações políticas de orientação “comunista” que teriam sido 

responsáveis pelo incêndio que assolou o vilarejo e pelo assassinato de seu tio e 

padrinho Dom Pedro Sebastião Garcia-Barretto. Premido pelas condições prisionais, ele 

faz uma retrospectiva de sua vida e dos principais eventos da história de sua 

família/comunidade sertaneja, explicando, com isso, ao leitor as razões que o levaram 

injustamente à prisão. Fica claro, ao longo da narrativa, que Suassuna vincula 

intimamente a condição prisional de Quaderna à condição das comunidades sertanejas 

percebidas pelo “Brasil oficial” como comunidades “subversivas”, “irracionais”, 

“incivis”, movidas pelo “fanatismo” e pela “barbárie”. Em outras palavras, a prisão de 

Quaderna constitui, portanto, uma alegoria das comunidades sertanejas marginalizadas e 

condenadas por uma condição socioeconômica e cultural distinta do “modelo 

civilizatório ocidental”. Essa condição prisional que permeia a totalidade da narrativa e 

da saga da comunidade sertaneja é descrita por Quaderna com as seguintes palavras: 

“[uma] Cadeia enorme, cercada de pedras e sombras, de lajedos fantásticos e solitários” 

de onde se vê “a tripla face, de Paraíso, Purgatório e Inferno, do Sertão” (RPR: 31). Ao 

empreender a narrativa genealógica, das diferentes fases de surgimento, declínio e 

restauração da comunidade dos “sertões dos Cariris”, o Romance d’A Pedra do Reino 

constitui plataforma privilegiada para uma apresentação das evidências que visam 

“absolver” essa comunidade das condenações acima elencadas. Essas evidências se 

expressam na afirmação de uma positividade existencial comunitária que é descrita, de 

forma hiperbólica, por Quaderna como uma combinação peculiar de matrizes “católica”, 

“judaica”, “moura”, “berbere”, “fenícia”, “sueva”, “malgaxe”, “negra”, “latina”, 

“ibérica”, “cartaginês”, “troiana”, “cario”, “tapuia”, “cigana”, “árabe”, “godo” e 

“flamenga”.  

A gênese multicultural da linhagem de Quaderna, emblema da comunidade 

sertaneja, reflete a cosmovisão cultural de Ariano Suassuna de um barroco brasileiro e, 

mais especificamente, um barroco do sertão nordestino. Tendo por base uma 

reinterpretação criativa do barroco ibérico, o barroco brasileiro de Suassuna é o espaço 

de confluência dos diversos elementos étnicos e culturais da formação brasileira, de 

uma coexistência de contrários permeada por tensões e harmonias, que se manifesta, 

privilegiadamente, na cultura popular. Suassuna afirma: “É verdade que imediatmente o 

nosso Povo começa a recriar e reinterpretar o Barroco ibérico de um modo brasileiro, 

tosco, mestiço” (2008a: 154).  

No Romance d’A Pedra do Reino, a estética barroca, referencial hermenêutico 
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para compreender a formação da cultura brasileira, pode ser apreendida nas múltiplas 

ambivalências que a permeiam: (i) o erudito e o popular; (ii) a política de esquerda e a 

política de direita; (iii) deus e o diabo; (iv) o sagrado e o profano; (v) o monarca e o 

plebeu; (vi) o cristão e o mouro; etc. Efetivamente, a cosmovisão “católica-judaica-

moura-berbere-fenícia-sueva-malgaxe-negra-latina-ibérica-cartaginesa-troiana-cario-

tapuia-cigana-árabe-godo-flamenga” do protagonista reflete essas ambivalências e 

pluralidades que se integram organicamente numa experiência de identidade, de 

pertencimento e de solidariedade de uma comunidade sertaneja.  No que tange à esfera 

religiosa, Quaderna descreve essa coexistência de contrários como constitutiva de uma 

“Igreja Católico-Sertaneja” cuja “Santíssima Trindade” inclui “o Pai, o Diabo, o Filho, a 

Compadecida e o Espírito Santo” (RPR: 561): 

 

A Igreja Católico-Sertaneja é a única religião do mundo que é bastante 

"judaica e cristã" para levar ao Céu e, ao mesmo tempo, bastante "moura" 

para nos permitir, aqui logo, os maiores e melhores prazeres que podemos 

gozar nesse mundo velho de meu Deus! [...] A nossa Divindade Sertaneja é o 

mesmo Deus judaico e católico, se bem que seja mais parecido com aquele 

Deus do Deserto do que com o Deus que o Padre Renato nos apresenta na 

Missa. O nosso Deus é mais parecido com aquele que queimava a boca dos 
Profetas com uma brasa e que aparecia no Sertão da Judéia [...] a Santíssima 

Trindade católica, comum, é formada por três pessoas. A nossa Santíssima 

Trindade tem cinco, e é sempre figurada através do animal heráldico e 

armorial brasileiro por excelência, a Onça Malhada. É por isso que [...] 

abrindo o Livro escrito pelo Peregrino do Sertão, comecei a recitar, em tom 

de salmodia, minha primeira invocação a Adonai, a terrível Divindade 

sertaneja e oncística que atende, também, pelo nome [...] de Aureadugo[...] 

nome tapuio da Onça Malhada [...]. É o mesmo Adonai judaico e esses são os 

nomes mais terríveis do Deus sertanejo do Deserto da Judéia. [...] Deus 

judaico-tapuia e mouro-sertanejo! (RPR: 550-1) 
 

A coexistência unitiva desses e de tantos outros elementos – mouro, católico, 

judaico, godo, flamengo, negro, tapuia, berbere, cigano, árabe, etc. – é o que permite 

Quaderna reivindicar para si a condição de “o mais autêntico representante da nossa 

Raça” (RPR: 420) sertaneja:  

 

Eu tinha tudo quanto era de sangue, inclusive umas gotas de sangue negro e 

de sangue cigano! [...][também] tenho sangue judaico, como Paraibano de 

cotoco10 que sou! Assim, sou o único escritor e Escrivão-Brasileiro a ter 

integralmente correndo em suas veias o sangue árabe, godo, negro, judeu, 

malgaxe, suevo, berbere, fenício, latino, ibérico, cartaginês, troiano e cário-

tapuia da Raça do Brasil! (RPR: 420) 

 

Assim, a diversidade étnica e cultural que corre nas veias de Quaderna 

                                                
10 O “cotoco” é um “pequeno rabo judaico-sertanejo” e “diabólico” (RPR: 344).   
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representa emblematicamente o processo de formação identitária do povo brasileiro ao 

longo de sua história. Sabemos que certos grupos étnicos tiveram, por muito tempo, sua 

importância nesse processo ignorada por parte do “Brasil oficial”, como é o caso das 

comunidades originárias das matrizes indígenas e africanas e seus desdobramentos 

miscigenatórios. A valorização cultural destes grupos vem passando por um processo 

lento de reconhecimento e legitimação. A Constituição Brasileira de 1988 é um marco 

nesse processo. Com ela, o Estado passa a reconhecer e legitimar “as manifestações das 

culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 

processo civilizatório nacional” (BRASIL, Art.215, §1º)11.  

É, portanto, num contexto que antecede os próprios preceitos constitucionais, 

que Suassuna desenvolve sua narrativa de valorização da pluralidade cultural do Brasil e 

de afirmação da cultura popular sertaneja dos “Sertões dos Cariris”. Essa postura é 

peculiarmente reiterada na narrativa do Romance d’A Pedra do Reino pelo 

posicionamento de Quaderna: com ou sem o reconhecimento do “Brasil oficial” as 

“manifestações culturais populares” sempre foram e continuarão sendo expressões 

autênticas do “Brasil real”, já que possuem a chancela inequívoca do próprio povo. 

Coerentemente, o roteiro que perpassa toda a narrativa do Romance d’A Pedra 

do Reino pode ser visto em dois momentos fundamentais: (i) a reflexão de Quaderna 

sobre a injustiça da acusação formulada pelo Juiz-Corregedor, que estaria fundada num 

preconceito com relação à autenticidade do seu ser-sertanejo, oriundo de uma “família 

sanguinária e subversiva” ascendente de “Cangaceiros, Cantadores, Vaqueiros e mais 

toda essa ralé sertaneja de fateiras, prostitutas, tangerinos e contrabandistas de cachaça” 

(RPR: 457); (ii) a narração memorial e detalhada de Quaderna com tonalidades épicas e 

picarescas, de todos os eventos relativos à constituição de sua história de pertencimento 

à tradição e à linhagem sertaneja, motor de sua própria identidade. Com a composição 

desse “Memorial” que é, essencialmente, o próprio Romance d’A Pedra do Reino, cujo 

registro escrito é feito não por Quaderna, mas pela escrivã do processo, Quaderna se 

consolida como porta-voz de sua comunidade, tendo por missão apresentar aos “leigos” 

do “Brasil oficial” sua afirmação identitária local.  

Expressão de uma excelência narrativa fundamentalmente oral, o Romance 

(Memorial) d’A Pedra do Reino emerge, portanto, na forma escrita por ação da 

                                                
11 Medidas por parte do Estado vêm sendo tomadas no intuito de valorizar a diversidade cultural no Brasil 

e, com isso, promover o processo de inclusão social. É o caso da adoção do sistema de cotas em 

instituições públicas, em especial, no campo educacional, para grupos considerados vulneráveis e a 

promulgação da lei que torna obrigatório o ensino da história da África nas escolas brasileiras.  
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burocracia do “Supremo Tribunal” responsável pelo julgamento de Quaderna. Com isso, 

a oralidade da narrativa memorial de Quaderna – simbolizada por sua condição de 

escritor marcado pela deformidade física de um cotoco que o impede de escrever – 

adquire a forma legitimadora de um registro literário escrito, emblema de uma 

reconciliação com o “Brasil oficial”. Quaderna anuncia, dessa forma, os destinatários 

“preferenciais” de sua obra, isto é, os representantes do “Brasil oficial”: 

 

Dirijo-me a todos os Brasileiros, sem exceção; mas especialmente, através do 

Supremo Tribunal, aos magistrados e soldados - toda essa raça ilustre que 

tem o poder de julgar e prender os outros. Dirijo-me, outrossim, aos 

escritores brasileiros, principalmente aos que sejam Poetas-Escrivães e 

Acadêmicos fidalgos, como eu e Pero Vaz de Caminha, o que faço aqui, 

expressamente, por intermédio da Academia Brasileira, esse Supremo 

Tribunal das Letras.  (RPR: 34) 

 

A citação acima tem um misto de ironia e de expectativa genuína por uma 

reconciliação entre o “Brasil real” e o “Brasil oficial”. A prerrogativa do “Supremo 

Tribunal” de livrar Quaderna das acusações de subversão e assassinato implica, 

simbolicamente, uma prerrogativa mais ampla. Ainda que, em última análise, impotente 

para determinar a vida ou morte, o sucesso ou fracasso, das comunidades do “Brasil 

real” sertanejo, o “Supremo Tribunal” do “Brasil oficial” detém a prerrogativa de 

absolvê-las das acusações de “barbárie”, “fanatismo”, “irracionalidade” e 

“incivilidade”.  Por sua vez, o “Supremo Tribunal de Letras” do “Brasil oficial” possui a 

prerrogativa de legitimar as qualidades literárias do “Memorial” que constituem, na 

realidade, qualidades intrínsecas da comunidade sertaneja. Conforme Quaderna observa: 

“não sei inventar nada, só sei contar o que vi acontecer” no “sertão de Taperoá” (RPR: 

189). Em síntese, mais do que a refutação de uma acusação pontual, o “Memorial” de 

Quaderna constitui uma defesa da autenticidade das comunidades do “Brasil real” – em 

especial as comunidades do “sertão dos Cariris” – e, concomitantemente, uma denúncia 

das inverdades que sobre elas são veiculadas pelas narrativas da história do “Brasil 

oficial”. 

O “Memorial” de Quaderna tem como pano de fundo factual quatro movimentos 

sociais, decisivos para a formação das comunidades dos “sertões dos Cariris”. A 

sequencialidade desses movimentos reflete o processo de edificação do “Reino da Pedra 

Bonita” (ou “da Pedra do Reino”) – símbolo de uma comunidade sertaneja 

genuinamente gestada no território do Brasil – do qual Quaderna é o herdeiro exilado. 

Como ele mesmo afirma: 
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Sou descendente, não daqueles reis e imperadores estrangeiros e falsificados 

da Casa de Bragança, mencionados com descabida insistência na História 

Geral do Brasil, de Varnhagen; mas sim dos legítimos e verdadeiros Reis 

brasileiros, os Reis castanhos e cabras da Pedra do Reino do Sertão, que 

cingiram, de uma vez para sempre, a sagrada Coroa do Brasil, de 1835 a 

1838, transmitindo-a assim a seus descendentes, por herança de sangue e 

decreto divino. (RPR: 34) 

 

De acordo com o Romance d’A Pedra do Reino, as etapas que dão materialidade 

factual à constituição do “Reino da Pedra Bonita” (ou da “Pedra do Reino”) são as 

seguintes. A primeira etapa lança as bases para constituição do “Reino”. Ela é 

representada pelo Movimento da Serra do Rodeador iniciado em 1819 e cujo líder, 

Silvestre José dos Santos “fundou um arraial no local denominado Sítio da Pedra, 

destruído em 25 de outubro de 1820 pelo governador de Pernambuco Luiz do Rego” 

(GASPAR, 2009). A segunda etapa, que dá nome ao Romance d’A Pedra do Reino, é o 

Movimento da Pedra Bonita/Pedra do Reino. Líder e “Rei” do Movimento, João 

Antônio dos Santos ergueu um reino entre duas pedras, com leis e costumes próprios, 

em Belo Monte no sertão de Pernambuco entre 1836 e 1838 (cf. ARARIPE, 1878). 

Posteriormente, ele passa sua coroa – feita de cipó – ao seu cunhado João Ferreira – que 

no Romance d’A Pedra do Reino é o bisavô do Quaderna, conhecido por Dom João 

Ferreira-Quaderna, o Execrável. Este, por sua vez, prega que D. Sebastião12 – rei de 

Portugal que desapareceu na batalha de Alcácer-Quibir, na África – voltaria trazendo 

riqueza, paz e felicidade ao seu povo, caso houvesse derramamento de sangue entre as 

pedras. Em 1938, ocorre o “massacre” de 87 pessoas. Logo em seguida, o “Reino” é 

destruído por forças militares governamentais. A terceira etapa é representada pelo 

Movimento de Canudos liderado por Antônio Conselheiro no sertão da Bahia entre 

1893 e 1897. Este Movimento culminou na Guerra de Canudos ocorrida entre 1896 e 

1897. A quarta etapa é representada pelo movimento separatista da cidade de Princesa 

no sertão da Paraíba em 1930 e liderado por João Suassuna, ex-governador do estado da 

Paraíba e pai de Ariano Suassuna – referido na obra como Dom Pedro Sebastião Garcia-

Barreto, tio e padrinho de Quaderna. 

Após a quarta etapa, inaugura-se um período de declínio do “Reino” que 

coincide, na narrativa do Romance d’A Pedra do Reino, com o exílio prisional de 

                                                
12Conforme apresenta Lúcia GASPAR (2009), D. Sebastião foi um “Rei de Portugal que desapareceu na 

batalha de Alcácer-Quibir, na África, no dia 4 de agosto de 1578, enquanto comandava tropas 

portuguesas”. Esse episódio marcou no imaginário popular o surgimento do chamado sebastianismo, 

crença que profetizava o retorno do Rei restaurando a paz, justiça e felicidade. 
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Quaderna e a acusação de “subversivo comunista”. A narrativa profetiza, então, uma 

etapa vindoura que seria representada pela restauração do “Reino” por obra de 

Quaderna. Essa “obra” trata-se, evidentemente, do próprio Romance d’A Pedra do 

Reino como palavra mágica e restauradora. Em síntese, as quatro etapas acima descritas 

e a quinta etapa profetizada formam a retaguarda de um “sebastianismo castanho” ou 

nordestino – um “sebastianismo ibérico abrasileirado” – que impulsiona Quaderna a 

buscar, mais uma vez, a restauração do “Reino da Pedra Bonita”. 

Os eventos cíclicos acima descritos são apresentados no Romance d’A Pedra do 

Reino no contexto de uma dinâmica que enfatiza os aspectos culturais, políticos e 

econômicos das comunidades sertanejas. Estas comunidades se desenvolveram, de 

alguma forma, independentemente das esferas dos poderes estadual e federal, num 

período dominado pelo servilismo e coronelismo no sertão. É nelas que reside o 

verdadeiro espírito da transformação social afirmativa. Ao invés de beatos ou regentes 

fanáticos, Dom Silvestre José dos Santos, Dom João Ferreira-Quaderna, João Antônio 

dos Santos, Dom Antônio Conselheiro e Dom Pedro Sebastião Garcia-Barretto são 

projetados como líderes revolucionários, sertanejos sábios, profetas e santos, regentes 

do Império da “Pedra Bonita”. O título de “Dom” que é adicionado aos nomes desses 

líderes por Ariano Suassuna, objetiva, precisamente, enaltecer o caráter nobre do 

sertanejo. 

 É nesta conjuntura de uma linhagem de “heróis” que emerge o herdeiro Dom 

Pedro Dinis Ferreira-Quaderna e seu instrumento memorial, o Romance d’A Pedra do 

Reino, que impulsiona a reinstalação do “Reino” e, consequentemente, sua “Sagração” 

como “Rei”. O exílio de Quaderna é simbólico do ocultamento circunstancial do “Reino 

da Pedra Bonita”. Este ocultamento, ao invés de uma mera não existência ou extinção 

significa, fundamentalmente, o não reconhecimento do mesmo pelo “Brasil oficial”. Um 

Romance (Memorial) d’A Pedra do Reino enquanto “Castelo Literário” tem a força da 

palavra mágica que restaura a transparência e visibilidade plena do sempre presente 

“Castelo” do “Reino da Pedra Bonita”, expressão da unidade, da identidade e da 

nobreza enquanto autenticidade dos “sertões dos Cariris”. Esta convergência ontológica 

entre texto e mundo é expressa nas seguintes palavras de Quaderna: 

 

Assim, aos poucos, ia se formando no meu sangue o projeto de eu mesmo 

erguer, de novo, poeticamente, meu Castelo pedregoso e amuralhado. Tirando 

daqui e dali, juntando o que acontecera com o que ia sonhando, terminaria 

com um Castelo afortalezado, de pedra, com as duas torres centradas no 
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coração do meu Império[...].. Seria um Reino literário, poderoso e sertanejo, 

um Marco, uma Obra cheia de estradas empoeiradas, catingas e tabuleiros 

espinhosos, serras e serrotes pedreguentos, cruzada por Vaqueiros e 

Cangaceiros, que disputavam belas mulheres, montados a cavalo e vestidos 

de armaduras de couro. Um Reino varrido a cada instante pelo sopro 

sangrento do infortúnio, dos amores desventurados, poéticos e sensuais, e, ao 

mesmo tempo, pelo riso violento e desembandeirado, pelo pipocar dos rifles 

estralando guerras, vinditas e emboscadas, ao tropel dos cascos de cavalo 
[...]. Nas serras, nas catingas e nas estradas, apareceriam as partes cangaceiras 

e bandeirosas da história, guardando-se as partes de galhofa e estradeirice 

para os pátios, cozinhas e veredas, e as partes de amor e safadeza para os 

quartos e camarinhas do Castelo, que era o Marco central do Reino inteiro. 

(RPR: 115) 

 

O “Reino da Pedra Bonita” de Quaderna trata-se de um texto-mundo em que 

escrita e oralidade convivem fraternalmente e que é construído através da aliança entre 

uma realidade geográfica áspera e pedregosa e os sonhos factíveis dos membros da 

comunidade. A narrativa de Suassuna projeta uma vivência da temporalidade segundo 

dois níveis sustentados por Paul Ricoeur: a “temporalidade cronológica” da sucessão de 

reinos e regentes e a “temporalidade narrativa” da apreensão do sentido que consagra a 

comunidade sertaneja. A palavra “Quaderna”, enquanto expressão da linhagem real dos 

Quadernas, constitui palavra que atravessa os diversos tempos, estando, portanto, 

impregnada de um caráter supraindividual: trata-se, por isso, de um símbolo 

representativo da própria comunidade sertaneja.  

Para entender a possibilidade da passagem da temporalidade cronológica para a 

temporalidade narrativa, recorremos à noção de “mimese” de Paul Ricoeur que decorre 

de uma rejeição da ideia platônica do texto como imitação da realidade e da adoção dos 

princípios aristotélicos de uma representação simbólica que aponta para níveis 

profundos, reais ou potenciais, da própria realidade. A narrativa de Suassuna convida o 

leitor, através da saga de Quaderna, a um mergulho nos três níveis de mimese propostos 

por Ricoeur (1994:85-125), que correspondem a outros tantos níveis de resgate 

hermenêutico de sentido. No primeiro nível, a “pré-figuração”, o texto desponta como 

narrativa memorial de um mito cosmogenético – o mito de origem do “Reino da Pedra 

Bonita”/“Pedra do Reino” – que institui uma verdade constitutiva enquanto pré-

compreensão da realidade. O segundo nível, a “figuração”, corresponde ao caráter 

dinâmico da hermenêutica enquanto ficcionalidade e “laboratório de formas no qual 

ensaiamos configurações possíveis da ação, experimentando sua consistência e 

plausibilidade” (BARBOSA, 2006:143). Essa dinâmica, que Ricoeur denomina de 

“imaginação produtora”, é o cerne da narrativa e é representada pelo exercício 
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imaginativo de Quaderna que visa ao restabelecimento do “Reino da Pedra 

Bonita”/“Pedra do Reino”, em meio a destruições e recriações sucessivas. Finalmente, o 

terceiro nível, a “refiguração”, “marca a intersecção entre o mundo do texto e o mundo 

do ouvinte ou do leitor”, lugar onde a ficcionalidade se encontra com o mundo 

reconfigurado da realidade profunda. (CAIMI, 2004: 63).  Trata-se do fechamento do 

“saudável círculo hermenêutico” (RICOEUR, 1990: 15-6), da apreensão “final” do 

sentido do “Reino da Pedra Bonita”/“Pedra Reino” enquanto sabedoria ou “sociologia 

profunda” sobre a comunidade sertaneja do protagonista Quaderna.  

Em síntese, o Romance d’A Pedra do Reino cumpre a dupla funcionalidade 

narrativa que caracteriza, segundo Paul Ricoeur, o verdadeiro sentido do “mito”: (i) 

trata-se, de um lado, de “uma narrativa fundacional mediante a qual uma comunidade se 

relaciona consigo mesmo e com os outras (comunidades)”13 (KEARNEY, 2002: 64); (ii) 

trata-se, de outro, de uma narrativa que projeta uma antecipação de futuros possíveis 

dessa mesma comunidade. Como afirma Kearney: “Sem o sentido retroativo do mito, a 

cultura é destituída de sua memória. E sem o olhar para o futuro, ela é destituída dos 

seus sonhos. Em seu sentido profundo, portanto, o mito funciona como uma interação 

entre os chamamentos da tradição e os chamamentos da Utopia” (KEARNEY, 2002: 

64).  

 

3.2 – A Literatura de Cordel e a “Reedificação” do “Castelo Literário”  

 

O “Castelo Literário” que constitui o Romance d’A Pedra do Reino é 

genuinamente edificado a partir da aliança mágica acima referida, que tem como pilar a 

oralidade da literatura de cordel. Herança ibérica, a literatura de cordel chega ao Brasil 

no período colonial e se populariza, principalmente, no nordeste brasileiro. Esse gênero 

literário é impresso na forma de folhetos “vendidos nas barracas das feiras e dos 

mercados pendurados em cordões ou barbantes” (VICTOR & LINS, 2007:32). De 

acordo com Câmara Cascudo, esses folhetos “são lidos, decorados, postos em versos, 

em música, cantados” e circulam entre as várias camadas sociais incluindo os 

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

(CASCUDO, 2012:188). Seu enraizamento na tradição oral é enfatizado por Cascudo 

com as seguintes palavras: 

 

                                                
13 Tradução livre. 
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Embora assinados, esses folhetos revelam apenas a utilização de temas 

remotos, correntes no Folclore ou na literatura apologética de outrora, 

trazidos nos contos morais, filhos dos “exemplos”. Com ou sem fixação 

tipográfica essa matéria pertence à Literatura Oral. Foi feita para o canto, 

para a declamação, para a leitura em voz alta. Serão depressa absorvidos nas 

águas da improvisação popular, assimilados na poética dos desafios, dos 

versos, nome vulgar da quadra nos sertões do Brasil. (CASCUDO, 2012:188) 

 

É interessante notar que as capas dos folhetos de cordel nordestinos incluem, 

além do texto escrito, xilogravuras (gravuras impressas a partir de uma matriz em 

madeira), estabelecendo, assim, uma fusão entre as artes plásticas e a literatura. 

Segundo Ariano Suassuna, os temas mais recorrentes da literatura de cordel podem ser 

categorizados em cinco ciclos principais: o heróico, o maravilhoso, o religioso ou 

moral, o satírico e o histórico. (cf. VICTOR & LINS, 2007:32) 

A “cordelização” do Romance d’A Pedra do Reino manifesta-se em duas 

dimensões: (i) um enredo temático marcado “pelo sopro sangrento do infortúnio, dos 

amores desventurados, poéticos e sensuais, e, ao mesmo tempo, pelo riso violento e 

desembandeirado, pelo pipocar dos rifles estralando guerras, vinditas e emboscadas, ao 

tropel dos cascos de cavalo”; (ii) uma estrutura formal composta por 85 “folhetos” 

distribuídos em 5 partes, que se interligam através de uma unidade de sentido, mas que 

possuem, individualmente, uma relativa autonomia. 

A literatura de cordel é o modelo formal que condiciona a arquitetura do 

“Castelo Literário” de Quaderna. Isso decorre, necessariamente, de um enraizamento 

genuíno do protagonista – e, por conseqüência, do próprio Ariano Suassuna – na cultura 

sertaneja local. O “Gênio Máximo da Humanidade”, cujo título Quaderna, ironicamente, 

reivindica para si mesmo, constitui, em última análise, o legítimo hermeneuta de sua 

própria tradição. A realidade e os sonhos de Quaderna estruturam-se por referência às 

histórias dos folhetos de cordel, lidas ou ouvidas, constitutivas do seu próprio estar-no-

mundo. São várias as passagens onde Quaderna ressalta a presença estruturante da 

literatura de cordel em sua vida:  

 

Minha vida, cinzenta, feia e mesquinha, de menino sertanejo reduzido à 

pobreza e à dependência pela ruína da fazenda do Pai, enchia-se dos galopes, 

das cores e bandeiras das Cavalhadas, dos heroísmos e cavalarias dos 

folhetos. (RPR: 100) 

 

Entregava-me furiosamente à leitura dos folhetos e romances, de que ia 

tomando conhecimento por intermédio de meu Padrinho e professor João 

Melchíades. Havia romances de exemplo, como o Exemplo dos Quatro 

Conselhos. Havia os romances cangaceiros e cavalarianos como, por 

exemplo, O Encontro de Antônio Silvino com o Valente Nicácio. Este 
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começava com uma reflexão que, segundo João Melchíades, era "filosófica, 

filantrópica e litúrgica até o osso. (RPR: 101) 

 

Outras vezes, a reflexão inicial do folheto vinha como uma invocação 

dirigida às Musas, a Apolo, a Mercúrio ou a outras figuras que, depois, 

quando me dediquei à Astrologia, tiveram tanta importância em minha vida. 

(RPR: 103) 

 
Assim firmou-se para mim a importância definitiva da Poesia, única coisa 

que, ao mesmo tempo, poderia me tornar Rei sem risco e exalçar minha 

existência de Decifrador. Anexei às raízes do sangue aquela fundamental 

aquisição do Castelo literário, e continuei a refletir e sonhar, errante pelo 

mundo dos folhetos. (RPR: 107) 

 

Meu sonho sempre foi o de ser um daqueles grandes Senhores, Cangaceiros e 

Príncipes que apareciam nos folhetos. Era arriscado. Mas, se eu me tornasse 

Gênio da Raça Brasileira, poderia alcançar tudo isso sem matar ninguém e 

também sem ter a garganta cortada, destino de todo Guerreiro que se preza. 

[...] talvez por aí eu conseguisse instaurar, no meu sangue, a unidade, e na 
Arte a mais alta nobreza do "estilo régio". (RPR: 541-2) 

 

As passagens acima evidenciam a importância vital que a poesia popular, 

representada pelos folhetos de cordel, possui no processo projetado pelo protagonista 

Quaderna de restauração do “Castelo literário”, do texto-mundo do “Reino da Pedra 

Bonita”. O mundo dos folhetos expressa, portanto, o universo simbólico dos “sertões 

dos Cariris”. Ariano Suassuna ressalta essa importância da literatura de cordel com as 

seguintes palavras: 

 

Eu acho que, do ponto de vista político, por exemplo, uma manifestação da 

cultura popular como a Literatura de Cordel tem seu equivalente no campo 

político no Arraial de Canudos. Um folheto como O homem da vaca e o 

poder da fortuna, de Francisco Sales Arêda, expressa uma forma de arte que 

é feita à margem de influências ou de deformações impostas de fora (do 

Brasil) ou de cima (de outras classes sociais). (SUASSUNA, in. VICTOR & 

LINS, 2007:52) 

 

 Assim, a “cordelização” do Romance d’A Pedra do Reino funciona como um 

instrumento eficaz que possibilita aos “ouvintes-leitores” mergulhar nas profundezas de 

um mundo sertanejo específico e local. Esse mergulho na autenticidade da expressão 

sertaneja assegura aos “ouvintes-leitores” uma imunidade relativa com relação às 

estereotipias do “Brasil oficial” que tendem a deslegitimar os valores socioculturais 

dessas comunidades e que visam, com isso, corrigir os defeitos “inatos” da 

“irracionalidade”, “barbaridade” e “incivilidade”.  

É importante notar que o “Reino”, isto é, a comunidade sertaneja, nunca deixou 

de ser, apenas permanece oculto aos olhos do “Brasil oficial”. Assim sendo, a principal 

reivindicação de Quaderna não é a de solicitar que o “Brasil oficial” garanta a existência 
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ou a sobrevivência da sua comunidade sertaneja, e sim, o reconhecimento formal dessa 

mesma existência e das especificidades culturais que a caracterizam. Com efeito, 

Quaderna satiriza as instituições do “Brasil oficial” pelo fato de ignorarem a pluralidade 

cultural e a diversidade linguística da nação, hierarquizando saberes e menosprezando 

as potencialidades sapienciais dos chamados “iletrados”, “cantadores”, “repentistas”, 

“violeiros”, etc. Num tom pleno de ironia e simbolismo, Quaderna sugere que o 

reconhecimento pelo “Brasil oficial” de sua própria condição de “Gênio da Raça” 

equivaleria ao reconhecimento das especificidades culturais da sua comunidade 

sertaneja e, por extensão, de todas as comunidades do Brasil.  

 

3.3- A “Realeza” Sertaneja: os Fundamentos do Ser-sertanejo  

 

A narrativa do “Quinto Império”14 de Quaderna, como realização e 

reconhecimento da condição de excelência cultural das comunidades sertanejas, é uma 

réplica crítica da narrativa bíblica da profecia de Isaías, reinterpretada pelo Padre 

Antônio Vieira, em sua obra A História do Futuro, como expressão da missão 

evangelizadora do império português (ver BOSI, 1994:43-6). O exercício de Suassuna 

de empreender uma apropriação localista de sentido da narrativa do “Quinto Império” 

busca, portanto, investir, subversivamente, uma terminologia de origem europeia de um 

sentido local. Em outras palavras, o “Quinto Império” sertanejo é expressão do 

reconhecimento pelo “Brasil oficial” da “hibridez” cultural do sertanejo; o “rei” 

Quaderna é expressão da comunidade sertaneja soberana; e a nobreza da linhagem dos 

Quadernas é expressão da nobreza e da excelência da cultura sertaneja. Em síntese, o 

reconhecimento da condição de “Gênio” de Quaderna, enquanto personagem-símbolo, 

equivale, portanto, ao reconhecimento da genialidade da comunidade sertaneja. Nas 

palavras de Quaderna: 

 

Samuel acabara de me explicar que "o gênio de uma raça era a pessoa que 

condensava em si, exaltadas e apuradas, as características marcantes do País". 

Aquilo tocou fogo em meu sangue imediatamente, porque fora assim que eu 

me sentira naquele dia, na Pedra do Reino - como o Rei e a encarnação viva, 

do Brasil. Entendi, logo, que, se eu fosse declarado "Gênio da Raça 

Brasileira", meu Castelo poético e perigoso faria de mim, não mais 

individualmente, mas de modo "oficial e selado pelo Governo", Rei do 

Brasil! (RPR: 187) 

 

                                                
14 Ver o capítulo “Quinto Império” (RPR: 82-4). 
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Para Quaderna, os obstáculos impeditivos do reconhecimento oficial de sua 

condição de “Gênio” radicam-se no preconceito alimentado pelo “Brasil oficial” de que 

os brasileiros, em geral, e os sertanejos, em particular, não possuem a capacidade de 

imaginação necessária para produzir obras grandiosas, ficando sempre na dependência 

da criatividade de estrangeiros. Exemplo manifesto desse preconceito – que aparece no 

Romance d’A Pedra do Reino – é a afirmação de Tobias Barreto de que “no Brasil, é 

impossível aparecer um ‘romance de gênio’ considerando que ‘a nossa vida pública e 

particular não é bastante fértil de peripécias e lances romanescos’” (RPR: 62). Ao 

refutar essa afirmação de Tobias Barreto, Quaderna afirma que nenhuma história, nem a 

de Homero, pode ser mais grandiosa do que a sua: 

 

A gente lê uma coisa dessas e fica até desanimado [sobre a afirmação de 

Tobias Barreto], julgando ser impossível a um Brasileiro ultrapassar Homero 

e outros conceituados gênios estrangeiros! A sorte é que, na mesma hora, o 

Doutor Samuel nos lembra que a conquista da América Latina "foi uma 

Epopéia". Vemos que somos muito maiores do que a Grécia - aquela 

porqueirinha de terra! - e aí descansamos o pobre coração, amargurado pelas 

injustiças, mas também incendiado de esperanças! [...] porque eu, Dom Pedro 

Quaderna [...] Poeta-Guerreiro e soberano de um Reino cujos súditos são, 

quase todos, cavalarianos, trocadores e ladrões de cavalo, desafio qualquer 

irônico, estrangeiro ou Brasileiro, primeiro a narrar uma história de amor 

mais sangrenta, terrível, cruel e delirante do que a minha; e, depois, a 
decifrar, antes que eu o faça, o centro enigmático de crime e sangue da minha 

história. (RPR: 62) 

 

Numa narrativa heráldica, amplamente dominada pelo estilo literário dos 

folhetos de cordel, Quaderna denuncia as incongruências da historiografia do “Brasil 

oficial” e sua “descabida insistência na História Geral do Brasil, de Varnhagen” (RPR: 

34) que atribuiu à Coroa Portuguesa e sua dinastia da Casa de Bragança, o caráter de 

marco fundacional do Brasil. Ao invés, Quaderna reivindica para sua família/ 

comunidade sertaneja a fundacionalidade da verdadeira realeza do Brasil. Como já 

acima citado, ele afirma: “Sou descendente, não daqueles reis e imperadores 

estrangeiros e falsificados da Casa de Bragança [...] mas sim dos legítimos e verdadeiros 

Reis brasileiros, os Reis castanhos e cabras da Pedra do Reino do Sertão” (RPR: 34).  

O argumento acima, que deslegitima a “Casa de Bragança”, pode ser 

interpretado à luz da dicotomia “Brasil oficial” versus “Brasil real”. A “Casa de 

Bragança” representaria o “Brasil oficial” e suas instituições; ao passo que a “Casa dos 

Ferreira-Quaderna”, a “dinastia” sertaneja da qual descende o narrador, representaria 

uma dimensão do “Brasil real”, o Brasil sertanejo. No Romance d’A Pedra do Reino, o 

“Brasil oficial” é representado pela figura do Juiz-Corregedor, responsável pelo 
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inquérito contra Quaderna, e por Dona Margarida, a escrivã do processo. O “Brasil real” 

é representado pelo protagonista Pedro Dinis Ferreira-Quaderna e demais povos 

sertanejos nos quais convergem “ciganos”, “bastardos”, “mouros”, “tapuias”, “negros”, 

“judeus”, “cangaceiros”, “vaqueiros”, “beatos”, etc.  

O projeto que embasa o Romance d’A Pedra do Reino, de reconhecimento da 

condição de genialidade de uma comunidade sertaneja, sugere que um dos objetivos 

centrais de Quaderna é a reconciliação entre as esferas do “Brasil oficial” e o “Brasil 

real”, num contexto em que o primeiro passe a constituir uma expressão política e 

normativa fiel à realidade profunda do segundo. É nesse sentido que o caráter 

emblemático do protagonista Quaderna, encarnação de sua comunidade sertaneja, pode 

igualmente ser visto como uma combinação, ou síntese, das personalidades dos seus 

dois mestres e co-protagonistas da obra: o Doutor Samuel Wandernes “homem 

intelectual, Poeta e promotor da nossa Comarca [de Taperoá]” (RPR: 35) e o Bacharel 

Clemente Hará de Ravasco Anvérsio “um Filósofo, um bacharel, um historiador, um 

luminar, uma sumidade”. (RPR: 164). Personagens que transitam de forma conflituosa 

entre as esferas do “Brasil oficial” e do “Brasil real”, Samuel e Clemente constituem 

figuras antagônicas que encontram em Quaderna seu ponto de reconciliação. Num estilo 

barroco-sertanejo, isto é, “católico”, “judaico”, “mouro”, “berbere”, “fenício”, “suevo”, 

“malgaxe”, “negro”, “latino”, “ibérico”, “cartaginês”, “troiano”, “cario”, “tapuia”, 

“cigano”, “árabe”, “godo”, “flamengo”, Quaderna constrói sua cosmovisão cultural 

através de uma reconciliação do antagonismo entre Samuel e Clemente.  

O perfil antagônico dos dois co-protagonistas e mestres de Quaderna manifesta-

se numa variedade de matizes que vão do político e ideológico ao aspecto físico, 

passando pelas esferas da religião, da descendência familiar, da estética, etc. Samuel é 

descrito como sendo “de estatura média, fino, alvo, corado, um pouco sardento e 

vermelho, de olhos azuis e cabelo castanho-claro, cortado à escovinha” (RPR:171). É 

“monarquista”, “católico” “fidalgo”, “integralista”, “poeta”, “artista” e “intelectual de 

direita”, “uma espécie de Monge-cavaleiro” (RPR: 39), “um gentil-homem dos 

Engenhos pernambucanos (...) formado na Faculdade de Direito”, “‘um poeta do Sonho 

e pesquisador da Legenda” (RPR: 166) e idealizador do movimento literário 

denominado “Tapirismo Ibérico-Armorial do Nordeste” (RPR: 151). Clemente, por 

outro lado, é descrito como uma “figura alta, magra e forte de Negro (...) meio-sangue 

de Tapuia”. Possui “feições retas, o branco dos olhos bem branco e a íris amarela” que 

lhe dão “um ar de Onça-Tigre ou Pantera negra do Sertão, "um ar meio berbere de 
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hindu" (RPR: 171)”. É autor da “obra filosófica e profunda, o Tratado de Filosofia do 

Penetral, destinada a ultrapassar os Estudos Alemães de Tobias Barretto e a revolucionar 

o ambiente filosófico brasileiro” (RPR: 165). Estudou “na Faculdade de Direito do 

Recife” (RPR: 164) onde adotou uma posição anticlerical, ateísta (RPR: 164). 

Clemente, enquanto sociólogo e filósofo, é idealizador do “comunismo negro-tapuia” 

(RPR: 271). Diferentemente da descendência fidalga do Samuel, Clemente é negro e 

“filho de pais incógnitos”.  

Quaderna formula suas convicções filosóficas, políticas, ideológicas e literárias 

tendo por referência o “conflito” antagônico entre ambos os mestres.  Nesse sentido, 

Quaderna pertence tanto ao “Oncismo” do “sociólogo” Clemente, adepto do 

revolucionário Luis Carlos Prestes do “partido Comunista do Brasil”, quanto ao 

“Tapirismo” do “artista” Samuel, adepto de Plínio Salgado da “Ação Integralista 

Brasileira” (RPR: 254). O primeiro, o “Oncismo”, trata-se de um ideal de “esquerda” 

que tem como fundamento a defesa das matrizes moura, negra, tapuia, etc. e seus 

movimentos revolucionários, e que se expressa num estilo literário popular. O segundo, 

o “Tapirismo”, trata-se de um ideal de “direita” que tem como fundamento a defesa dos 

valores e tradições das matrizes ibéricas e que se expressa num estilo literário poético, 

épico e cavaleiresco. É nesse encontro entre o “sebastianismo negro” do primeiro e o 

“sebastianismo ibérico” do segundo, entre o “sociólogo” e o “artista”, que emerge a 

concepção que melhor define a visão de reconciliação e compromisso popular de 

Quaderna: o “monarquismo de esquerda”, expressão de uma nova espécie “de 

"Sebastianismo castanho" que realizasse o sonho da “Pedra do Reino” num futuro ainda 

mais ensolarado e acastelado!” (RPR: 238). Quaderna descreve nestes termos essa visão 

de reconciliação: 

 

Fazer do Brasil um Império do Belo Monte de Canudos, um Reino de 

república-popular, com a justiça e a verdade da Esquerda e com a beleza 

fidalga, os cavalos, os desfiles, a grandeza, o sonho e as bandeiras da 

Monarquia Sertaneja! (RPR: 355) 

  

A reconciliação das ambivalências acima descrita pode ser traduzida à luz da 

expressão “antagonismo em equilíbrio”. Cunhada por Gilberto Freyre (1980: 88-89), 

essa expressão credita à articulação empreendida pelo povo brasileiro das ambivalências 

herdadas as representações legítimas do seu caráter cultural.  Para Quaderna, o 

“antagonismo em equilíbrio” entre a “esquerda” e a “direita” constitui uma aliança entre 
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a “História”, que “é de Direita” e que teria como patrono Varnhagen, e à “Sociologia”, 

que “é de Esquerda” e que teria como patrono Manuel Bonfim (RPR: 459). O sentido 

dessa assertiva fica claro ao admitirmos que a história seria uma forma de legitimação 

da ótica das elites dominantes e vencedoras, ou seja, daqueles que detêm o monopólio 

político e econômico, visando, com isso, estabelecer uma verdade universal. Já a 

Sociologia teria como preocupação central o “povo” enquanto agente histórico. As 

evidências dessa oposição política e ideológica são assim descritas por Quaderna: 

 

Porque o patrono da História brasileira, Varnhagen, é “de sangue godo, 

lambe-cu do Impostor Dom Pedro II, católico e Visconde”, enquanto nossa 

Sociologia, Manoel Bonfim, era “católico-sertanejo, rebelde e socialista”. 
(RPR: 459) 

 

A reconciliação entre “História” e “Sociologia”, na qual a “esquerda 

revolucionária” se alia, estrategicamente, à “direita conservadora”, norteia, 

simbolicamente, o ideal de uma “monarquia de esquerda” de Quaderna. Em síntese, os 

elementos constitutivos do “Catolicismo sertanejo”, da “Monarquia de Esquerda” e de 

tantas outras ambivalências, são expressões genuínas de um universo sertanejo singular.  
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Considerações Finais 

 

O Romance d’A Pedra do Reino conduz-nos a um universo “denso”, 

“pedregoso”, “árido”, repleto de enigmas, visões e profecias que revelam uma realidade 

mágica, poética e, fundamentalmente, crível. Símbolo do ser-sertanejo, Quaderna é um 

ser multifacetado, plural e ambivalente do “Brasil real”, um ser livre da estereotipia 

homogeneizante do ente socioeconômico do “Brasil oficial” e, consequentemente, livre 

dos nacionalismos e regionalismos estreitos. Trata-se, em suma, de um agente de sua 

própria história “ibérico-sertaneja”, criador de mitos, símbolos, e cosmovisões próprias.  

A estrutura mítica do Romance d’A Pedra do Reino se intercala com a realidade 

histórica do sertão brasileiro. O real e o mágico costuram a atmosfera do romance que, 

de fato, tem como principal objetivo apresentar a “verdadeira” história do Brasil, a 

história muitas vezes esquecida ou renegada, a história do “Brasil real” sertanejo. Como 

vimos ao longo deste trabalho, ao afirmar que a história do “Brasil oficial” é “falsa”, 

Quaderna parte do princípio de que a “verdadeira” história é aquela que pertence ao 

mundo por ele vivido, isto é, a história local do “sertão dos Cariris Velhos” e, mais 

precisamente, do “sertão de Taperoá”. Esse sentido localista é congruente com a 

abordagem hermenêutico-fenomenológica de Ricoeur. Ele afirma: “a compreensão de 

si, ao envolver a mediação dos símbolos e dos mitos, incorpora, por isso mesmo, uma 

parte da história da cultura” (RICOEUR, 1987:12). É, portanto, através de uma 

“compreensão de si”, expressa numa narrativa memorialista que se estrutura na forma 

da literatura de cordel, que Quaderna cumpre sua missão de apresentar a autêntica 

história cultural de seu povo que é, ela mesma, o verdadeiro “Reino da Pedra Bonita”. 

Concluímos com as palavras do sertanejo João Cabral de Melo Neto cuja 

sensibilidade poética permitiu que enxergasse no também sertanejo Ariano Suassuna o 

cantador de “um deserto que funda”, do “espetáculo da vida [...] de uma vida severina”: 

 

E não há melhor resposta 

que o espetáculo da vida: 

vê-la desfiar seu fio, 

que também se chama vida, 
ver a fábrica que ela mesma, 

teimosamente, se fabrica, 

vê-la brotar como há pouco 

em nova vida explodida; 

mesmo quando é assim pequena 

a explosão, como a ocorrida; 

mesmo quando é a explosão 

de uma vida severina. 

(MELO NETO, 1994:202) 
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