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O senhor tolere, isso é sertão.  
Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos; 
onde um pode torar dez, quinze léguas, sem topar com casa de 
morador; e onde criminoso vive seu cristo - jesus, arredado do 
arrocho de autoridade.  
O sertão está em toda parte. 
O senhor sabe: sertão é onde manda quem é forte, com as 
astúcias. Deus mesmo, quando vier, que venha armado! E bala 
é um pedacinhozinho de metal... 
Sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do 
que o poder do lugar. Viver é muito perigoso... 
[...] Sertão: estes seus vazios. O sertão é do tamanho do 
mundo. 
Ah, mas, no centro do sertão, o que é doideira às vezes pode 
ser a razão mais certa e de mais juízo! 
Sertão é isto, o senhor sabe: tudo incerto, tudo certo. Dia da 
lua. O luar que põe a noite inchada. 
Sertão é isto: o senhor empurra para trás, mas de repente ele 
volta a rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se 
espera; digo. 
O sertão nunca dá notícia. Sertão é o sozinho. Sertão: é dentro 
da gente. O sertão tem medo de tudo. 
O sertão é sem lugar. O sertão é confusão em grande 
demasiado sossego... 
O sertão não tem janelas nem portas. E a regra é assim: ou o 
senhor bendito governa o sertão, ou o sertão maldito vos 
governa... 
No sertão tem de tudo. 
Sertanejos, mire veja: o sertão é uma espera enorme. 

 
 

João Guimarães Rosa 



 
 

RESUMO 

 

Essa dissertação consiste em uma leitura crítico-literária que foi centrada na obra do 

contista cearense Moreira Campos, enfatizando as imagens representativas do 

sertão e a relação homem/sertão que compõem parte de seus contos. O objetivo 

central do trabalho consistiu em analisar as imagens do sertão nas narrativas do 

contista, tanto pela sua representação objetiva como a subjetiva do espaço, 

considerando também a sua relação simbólica com o homem, e vice-versa. O sertão 

não é percebido somente no aspecto geográfico, mas também como espaço 

resultante de encadeamentos históricos e discursos produzidos ao longo do tempo, 

que definem e/ou ressignificam a imagem do sertão. A caracterização do lugar como 

fator pertencente à vida do sertanejo e as perspectivas que o indivíduo possui para 

com o sertão, é constatada nas possibilidades que eles encontram no lugar, seja na 

condição de migrante ou não. As figurações do sertão presentes no espaço, nas 

personagens e na linguagem dos contos são abordadas dentro do contexto 

sociocultural apresentado pelo narrador do conto moreiriano.       

 

PALAVRAS-CHAVE: Moreira Campos. Conto. Sertão. Representação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation consists of a critical-literary reading centered on the work of the 

Ceará state short-story writer Moreira Campos, emphasizing the representative 

images of the sertão and the man/sertão relationship that composes part of his 

stories. The central objective of the work was to analyze the images of the sertão in 

the short story writer´s narratives, both for their objective and subjective 

representation of space, also considering their symbolic relationship with man, and 

vice versa. The sertão is not only perceived in the geographical aspect, but also as a 

resultant space of historical threads and discourses produced over time, that define 

and/or re-signify the image of the sertão. The characterization of the place as a factor 

belonging to the life of the country person and the perspectives that the individual 

possesses towards the sertão is verified in the possibilities that they find in the place, 

whether in the condition of migrant or not. The figurations of the sertão present in 

space, in the characters and in the language of short stories are approached within 

the sociocultural context presented by the narrator of the moreirian story. 

 

KEYWORDS: Moreira Campos. Short story. Sertão. Representation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo do conto contemporâneo na literatura brasileira já obteve grandes 

repercussões, contistas insignes foram enquadrados em obras da crítica literária 

nacional. Contudo, grandes autores ainda ficam presos nos limites territoriais de seu 

estado natal, carecendo, assim, de expandir sua obra na arena literária brasileira. 

Dentre tais contistas encontra-se o cearense Moreira Campos, autor contemporâneo 

de poesia e prosa, com maior notoriedade na prosa. 

Com um olhar pleno de sensibilidade, Moreira Campos retratou, de forma 

excepcional, momentos singulares da vida de suas personagens, que, permeadas 

de tantos elementos verossímeis, constituem verdadeiras representações da 

realidade no plano literário, retratos de pessoas e lugares que o contista captou no 

decorrer de toda a sua vida, e através de meticuloso trabalho com a linguagem os 

transformou em literatura, com uma força fecunda de sua criatividade estética. No 

desenvolvimento de suas narrativas, é perceptível que há traços em alguns e 

aspectos consistentes em outros, relacionados ao sertão, abrindo parênteses para 

questionar: como as expressões sertanejas estão marcadas na obra de Moreira 

Campos?   

Publicados em revistas e livros, os contos de Moreira Campos foram objeto 

de estudo de pesquisadores de diferentes níveis, sejam alunos da graduação e da 

pós-graduação, como dissertações abordando temáticas recorrentes de seus 

contos, como a infância, por exemplo. Além dos contos, seus manuscritos e sua 

relação com o grupo Clã, dentre alguns aspectos sociais da obra como um todo, tem 

sido objeto de investigação, porém restringindo-se basicamente à crítica universitária 

cearense.  

 No ano de 1980, José Lemos Monteiro escreveu O discurso literário de 

Moreira Campos, livro em que apresentou e discutiu os aspectos gerais da obra do 

escritor cearense, embasando estudos posteriores. Em 1993, Batista de Lima realiza 

seu trabalho de dissertação com título Moreira Campos: a escritura da ordem e da 

desordem, enfocando os aspectos que confirmam a presença de tais categorias. Em 

anos posteriores à sua morte, houve a realização de mais trabalhos dedicados ao 

escritor, como: Marilde Alves da Silva (2008) que abordou em seis contos a temática 

da infância na obra moreiriana. Terezinha Alves Melo (2009), com o estudo sobre os 
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manuscritos da obra Dizem que os cães veem coisas, no qual abordou a crítica 

genética ao enfatizar os contos e sua construção através do acervo do autor. Lia 

Raquel Vieira de Andrade (2009) restringe seu trabalho aos contos publicados em 

revista, dando ênfase à participação de Moreira Campos no Grupo Clã. No 

Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN), o trabalho desenvolvido por Carlos Gildemar Pontes (2011) reuniu 

as figuras marginalizadas presentes nos contos moreirianos. 

Como forma de abordar os contos de Moreira Campos em uma nova 

perspectiva, busca-se discutir sua obra e seus aspectos voltados para as 

representações do sertão. Ressalta-se que os aspectos personagem, espaço e 

linguagem do conto são centrais e entram em pauta nas discussões do presente 

trabalho, entrevendo a abordagem que o contista faz das personagens sertanejas 

que permanecem no espaço sertão e as que resolvem buscar um rumo diferente, 

fora do seu lugar de origem, além da construção dessas personagens perante as 

situações vividas e as condições a que são submetidas.  

 A literatura, por ser uma expressão artística que parte do real, torna-se um 

elemento representativo das relações sociais através das vivências das 

personagens de ficção, proporcionando um espaço privilegiado de construção de 

culturas, realidades, interiores humanos e relações da obra fictícia com o autor e, 

posteriormente, com o leitor.  Portanto, o presente trabalho justifica-se pela 

necessidade dos estudos sobre as representações do sertão nos contos de Moreira 

Campos, pois essas narrativas abordam a vida sertaneja sob diversos aspectos.  

 Esse tema permite as seguintes problematizações: como o sertão é abordado 

nos contos em estudo? O sertão está presente em quais aspectos das narrativas? 

Como se dá a construção das personagens sertanejas moreirianas? Que reflexões 

sobre a abordagem sertaneja nos contos podem ser concluídas? Diante de tais 

questões, este trabalho tem como objetivo analisar como os aspectos sertanejos se 

apresentam na obra de Moreira Campos. 

Antecedente à análise, é necessário um respaldo teórico para embasar as 

análises e discussões, levando aos pressupostos teóricos sobre a estruturação do 

conto. Para fundamentar as discussões sobre a forma do conto, foram utilizadas 

obras como: O conto brasileiro contemporâneo (2008), de Alfredo Bosi; A Teoria do 

conto (2006), de Nadia Gotlib; A criação literária – Prosa I (2006), de Massaud 

Moisés e Valise de Cronópio (2013) de Julio Cortázar. 
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 No tocante ao estudo do sertão, foi necessário colher os principais conceitos, 

passando pela literatura regionalista do Modernismo ao texto literário 

contemporâneo, enfatizando o espaço sertão representado nas obras literários. Para 

promover tais reflexões foram utilizados, entre outros, A invenção do Nordeste 

(2011), de Albuquerque Jr., em que o autor sustenta a tese de que a visão que o 

país adquiriu do sertão como espaço e realidade foi estereotipada durante décadas; 

História Concisa da Literatura Brasileira (2006), de Bosi, que apresenta o percurso 

do sertão nas obras literárias, além de teses e dissertações acadêmicas.   

E por fim, o objeto de estudo para este trabalho são os contos do escritor 

cearense Moreira Campos, presente nas obras: Vidas Marginais (1949), Portas 

Fechadas (1957), As vozes do morto (1963), Os doze parafusos (1978). O estudo do 

conto moreiriano foi importantíssimo para a realização da análise dos contos 

estudados, que pertencem às duas fases da literatura do autor cearense, a 

impressionista e a realista, revelando assim dois pontos de partida para as leituras e 

estudos, tendo como principal referência crítica O discurso Literário de Moreira 

Campos (1980), de José Lemos Monteiro, e Moreira Campos a escritura da ordem e 

da desordem (1993), de Batista de Lima. 

O texto divide-se em três capítulos: o primeiro tem como título “O sertão e o 

conto de Moreira Campos”, em que se busca inicialmente apresentar um breve 

panorama do conto contemporâneo e suas características, tendo Moisés (2006) e 

Bosi (2008) como principais referências dos estudos sobre o conto. Ainda nesse 

primeiro momento, apresenta-se uma rápida biografia do autor, para melhor 

compreender sua relação com os enredos dos contos, e a estética do conto 

moreiriano, onde o estudo da obra de forma geral e sua caracterização em duas 

fases de escrita são cruciais para a realização da análise posterior. O percurso do 

sertão foi traçado na última seção do capítulo, com as principais obras e formas de 

abordagens.  

 No segundo capítulo intitulado “Quando é preciso deixar seu torrão: 

personagens que migram do sertão”, são discutidas as figuras sertanejas presentes 

nos contos de Moreira Campos que representam o êxodo do interior para a capital. 

São destacados neste capítulo o sertanejo e as suas repreensões sociais sofridas, e 

representadas nas obras literárias. Na análise literária, dois contos representam as 

figuras buscadas, “Náufragos” e “Era um moço de branco...”, em que sertanejos 

pobres saem em busca de melhores condições de vida na cidade.  
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No terceiro capítulo, “o homem e o sertão: figurações do ser e do lugar”, o 

enfoque da análise está na relação do homem com o sertão, em que o sertanejo é 

abordado como parte do espaço e também com a concepção de pertencimento do 

lugar. As formas de sobrevivência no sertão, os impasses do coronelismo e as 

situações vivenciadas no período de seca são temas constantes nas narrativas em 

estudo. Nos contos “Raimunda”, “O Peregrino” e “Infância”, o sertão é apresentado 

nas figuras que se sujeitam às condições impostas pela natureza. Os aspectos 

simbólicos do folclore nordestino são marcos dos contos analisados.  

O estudo dos aspectos sertanejos nos contos de Moreira Campos é 

importante para verificar as possibilidades de abordagens sobre o sertão utilizadas 

pelo autor, partindo da perspectiva regionalista para a caracterização das próprias 

personagens, que são criadas a partir da experiência e observação da realidade 

pelo contista. Tal pesquisa busca proporcionar elucidações significativas para o 

estudo do sertão na contemporaneidade e do conto contemporâneo dentro dos 

estudos acadêmicos, ressaltando a busca de uma nova visão do regional e 

relacionando a Literatura com o contexto social. 
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2. O SERTÃO E O CONTO DE MOREIRA CAMPOS 

 

2.1  A tessitura do conto contemporâneo  

 

O conto estabeleceu-se desde a antiguidade como memórias regionais, 

retratado oralmente, abordava os anseios, os medos, os acontecimentos até então 

inexplicáveis e a cultura dos povos. Os fatos foram transformados em histórias 

narradas, relativamente curtas. Com o decorrer dos séculos, o conto começou a 

apresentar-se mais formal devido à escrita e à edição em larga escala, divulgado 

não só no país/região de origem, mas estendendo-se até suas fronteiras.  

 Moisés (2006) aborda a etimologia do conto, e sugere, do latim commentu, 

“invenção”, poderia ter surgido o termo; porém, somente no século XVI, a palavra 

conto adquiriu “sentido próprio, contemporaneamente ao surgimento do primeiro 

contista do idioma na acepção moderna: Gonçalo Fernandes Trancoso, autor de 

Contos e Histórias de Proveito e Exemplo (1575)” (MOISÉS, 2006, p. 30). 

 O gênero conto já foi aproximado de outros gêneros, como romance, novela 

e teatro, e designado por temas, como a sua relação com o folclore, mantendo uma 

interação com os contos de fadas e as fábulas, sendo La Fontaine e os Irmãos 

Grimm seus precursores. Essas narrativas foram denominadas de contos 

maravilhosos e/ou fantásticos. No século XIX, com o surgimento do Realismo, o 

conto tomou uma posição mais firme, caracterizando-se artisticamente como 

literário, “[...] iniciando um processo de requintamento formal que não cessou até os 

nossos dias. E o vocábulo conto passou a ser genericamente utilizado” (MOISÉS, 

2006, p. 31). 

 O conto passou por muitas tentativas de modelamento, desde a extensão 

narrativa até a unidade de ação. Com uma definição intricada, aspectos adversos e 

características diversificadas, o conto é, como afirma Cortázar (2013): “[...] um 

caracol da linguagem, irmão misterioso da poesia em outra dimensão do tempo 

literário” (CORTÁZAR, 2013, p. 149). Essa diversidade um tanto antagônica foi-se 

afunilando ao passar do tempo, alguns aspectos se renovaram, outros surgiram, 

como a questão da brevidade, tão discutida entre os estudiosos do conto. 

    A brevidade do conto é um elemento diferencial, é vista em relação ao 

impacto que o conto causa no leitor, considerando assim a “contração”, que é a 

condensação da matéria para a apresentação de situações consideradas melhores 
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(GOTLIB, 2000). Já no sentido de ser breve, existem questionamentos quanto ao 

aspecto quantitativo do conto, se longo ou curto. Moisés (2006) afirma que o conto 

extenso é mais arriscado, pois pode alongar sem necessidade a unidade de ação. 

Cortázar (2013) afirma que o contista não pode proceder acumulativamente, é 

preciso que haja condensação.   

 Apesar da existência de contos longos, às vezes, comparados às novelas por 

sua extensão, a maior característica desse gênero é ser uma narrativa curta, e por 

consequência o texto torna-se objetivo, onde o narrador expressa aquilo que 

determina que o leitor compreenda, possuindo dessa forma um teor mais prático. A 

objetividade é uma das características que o diferencia de outros gêneros, pois no 

romance, por exemplo, há maiores possibilidades de haver subjetividade nos 

capítulos, ligando uns aos outros em sucessão, fazendo com que o leitor prenda-se 

até o fim, para que haja uma possível solução e sensação de finalidade.  No conto, 

esse jogo narrativo deve ser observado do início ao fim, já que a percepção do 

desenrolar do fato ocorre a todo e qualquer momento, no qual o leitor concentra-se 

para a sua identificação.    

 Comparado à fotografia, o conto deve ser um flash de um momento da vida, a 

captura da “momentaneidade”, as situações vivenciadas pelo homem. 

Diferentemente do romance, que “[...] é traçado de eventos, o conto tende a cumprir-

se na visada intensa de uma situação, real ou imaginária, para a qual convergem 

signos de pessoas e de ações e um discurso que os amarra” (BOSI, 2008, p. 8).  Em 

relação à fotografia, as técnicas são comparadas com o conto: 

 

O fotógrafo concentra sua atenção num ponto e não na totalidade dos 
pontos que pretende abranger no visor; focaliza um detalhe, o principal, no 
seu entender, e capta-lhe os arredores, de modo não só a fixar o que vê, 
mas também o que não vê. Não raro, um flagrante surpreende pelos 
pormenores revelados, e que escapam aos propósitos do fotógrafo [...] 
(MOISÉS, 2006, p. 52).  

 

 O conto precisa ter unidade de tempo, de lugar e de ação; limite de 

personagens, situações, fatos e emoções; concisão e originalidade, elementos 

substanciais e invariáveis (GOTLIB, 2000). Em relação à unidade de ação, o conto 

constitui-se em uma só, ainda que a unidade abranja as outras unidades, pois 

envolve o espaço, o tempo e a ação.  
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O espaço torna-se restrito às personagens, já que se toma como enfoque o 

local onde se desenrola o enredo, não descrevendo todo o ambiente, mas somente 

o que é necessário para a ação da personagem. “No geral, uma rua, uma casa, e, 

mesmo, um quarto de dormir ou uma sala de estar basta para que o enredo se 

organize. Raramente os protagonistas se movimentam para outros lugares” 

(MOISÉS, 2006, p. 43). O ambiente é decorrente da eliminação das apresentações1 

e longas descrições presentes em outros gêneros literários, o que ocorre é que o 

leitor se sente dentro do drama, como se participasse do desenrolar da narrativa. 

 O tempo foca-se na ação, no ato do acontecimento, ou a lembrança de algo 

relatado pela personagem ou uma cena envolvendo seu passado, mas dificilmente, 

ocupa mais de um tempo, além de poder restringir-se aos dias ou as horas. Este 

tempo pode apresentar-se diluído no conto, perceptível somente pela ação da 

personagem e espaço que ela percorre, como por exemplo, o velho zelador do 

necrotério, que cobre os mortos com pedaços de lona e apaga as lâmpadas, mas 

deixa as velas acesas, para que as corujas não desçam pela claraboia e arranhem 

os olhos dos defuntos, identificando assim o final da tarde, em “As Corujas”, conto 

de Moreira Campos. Segundo Moisés, “[...] os acontecimentos narrados no conto 

podem dar-se em curto lapso de tempo: já que não interessam o passado e o futuro 

[...]” (MOISÉS, 2006, p. 44).  

Na ação, encontra-se também o diálogo e a narração: o diálogo no conto 

contemporâneo atém-se muito ao indireto, porém, há ainda o direto e o monólogo 

em alguns textos; a narração “[...] tem presença reduzida, proporcionalmente ao 

diálogo, na narração incide o relato de fatos ou acontecimentos [...]” (MOISÉS, 2006, 

p. 57).   

 Com a objetividade do conto percebe-se que os detalhes e descrições 

contidos no texto são totalmente necessárias, não há um transbordamento de 

informações, somente o que é essencial para a construção de um bom conto, 

proporcionando opções sugestivas de compreensão, prendendo assim a atenção do 

leitor. Todorov (2009) afirma que  

 

Ao dar forma a um objeto, um acontecimento ou um caráter, o escritor não 
faz a imposição de uma tese, mas incita o leitor a formulá-la: em vez de 

                                                           
1
 Cortázar (2013) afirma que o espaço do conto deve estar condensado, da mesma forma que Moisés 

(2006) assegura que a noção de espaço precisa ser restrita, ou seja, sem grandes demoras, 
eliminando apresentações no mais desnecessárias, caracterizando assim a brevidade do conto. 
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impor, ele propõe, deixando, portanto, seu leitor livre ao mesmo tempo em 
que o incita a se tornar mais ativo (TODOROV, 2009, p. 78). 
  

A própria narração é responsável por prender a atenção do leitor, é através 

dela que a história se desenrola, e a forma como isso ocorre é que vai prendê-lo até 

o seu desfecho. É como em uma conversa de um curioso com Maupassant sobre o 

conto, 

 

- Técnica? Não compreendo o que quer dizer o amigo... 
- Falo da fórmula para um bom conto! 
- Ah! A fórmula! É fácil: só arranjar um bom começo e bom fim. 
- Só? E no meio, o que é que entra? 
- Ah! Aí é que entre o artista! (AZEVEDO,1996, p. 26) 

 

 Nesse jogo de palavras citado acima, é perceptível quão importante é o efeito 

que o conto deve conter para impressionar o leitor, uma impressão total, a qual 

Gotlib (2000) denomina de momento especial, mesmo que esse seja uma ação 

inesperada, uma crise das personagens vista por elas mesmas ou só pelo leitor, ou 

a monotonia do cotidiano, onde mudanças não ocorrem. Esse efeito especial está no 

trabalho do contista, ele é quem faz o leitor envolver-se.      

 As personagens do conto assim como o espaço e o tempo também são 

limitadas, não há muitas, geralmente a narrativa trata-se de uma personagem, não 

que sejam construídas brevemente e/ou condensadas, mas em quantidade são 

poucas. Em muitos contos há a presença de outras personagens, porém, elas 

constituem o “plano de fundo”, interagem ou não com o (s) protagonista (s) da 

narrativa. As personagens protagonistas possuem “[...] um mundo autônomo: não é 

a brevidade que as caracteriza. O que as caracteriza é o fato de os problemas 

serem delas, e não nossos” (GOTLIB, 2000, p. 57).  

A personalidade da personagem não apresenta evoluções, o que o leitor 

conhece é apenas uma característica marcante destacada no texto, o contato entre 

ambos dura somente a fração de tempo utilizada para a realização da leitura. 

Diferentemente do romance, em que ocorre toda uma evolução ou decadência da 

personagem, como no caso de Luiza, d’O Primo Basílio de Eça de Queirós, que 

inicia a narrativa como uma mulher delicada, juvenil e fiel ao seu marido, e após o 

relacionamento com o seu primo, torna-se misteriosa e adúltera, e ao final já 

decadente, angustiada e doente.   
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 Moisés (2006) aborda, entre os outros aspectos do conto a importância do 

tom na narrativa, significando a harmonia e a expressividade do texto, levando o 

leitor a não só entender, mas sentir as emoções que lhe são permitidas: 

 

[...] os componentes da narrativa obedecem a uma estruturação 
harmoniosa, com o mesmo e único escopo, o de provocar no leitor uma só 
impressão, seja de pavor, piedade, ódio, simpatia, ternura, indiferença, etc., 
seja o seu contrário. Corresponde à “unidade de efeito ou de impressão” 
(MOISÉS, 2006, p. 45). 

 

 O conto expressa dentro da trama narrativa uma “tensão interna”, ou seja, 

cada termo utilizado no texto torna-se necessário e insubstituível, pois tal ação feriria 

a compreensão textual. A montagem do conto dispensa, dessa forma, termos que 

poderiam ser acrescentados e evita a retirada dos já existentes, já que tal ação 

atingiria a compreensão textual. Há ainda, amplificações que podem compor o 

empenho estilístico do narrador, como “[...] ao dilatar o texto pelo acréscimo de 

notações plásticas, descritivas, a fim de propiciar ao leitor a contemplação de um 

momento de beleza verbal, não raro vibrante de estesia poética” (MOISÉS, 2006, p. 

46). 

 Essa tensão, pode ser considerada “conflitiva”, como sendo um momento do 

núcleo da narrativa, concentrando-se em algo que foi determinante para o declínio 

da personagem, como no conto “Amor”, de Clarice Lispector, onde a mulher quebra 

com a sua perspectiva de realidade ao ver um cego mascando chiclete. Segundo 

Benedito Nunes (1995), essa tentação conflitiva no conto é “[...] como um centro de 

continuidade épica, tal momento de crise interior aparece diversamente 

condicionado e qualificado em função do desenvolvimento que a história recebe” 

(NUNES, 1995, p. 84). Isso influencia na intensidade do conto, que é o que 

determina o envolvimento do leitor com o texto, transferindo sentimentos das 

personagens e/ou o próprio acontecimento ao leitor, dependendo obviamente da 

forma como o tema foi tratado. 

 O tema é outro elemento fundamental do conto. Cortázar (2013) aborda que 

não há tema bom ou ruim, o que importa é o tratamento dado a ele na narrativa, de 

modo que seja um acontecimento real ou fictício que transborde o próprio texto, pois 

o “conto é significativo quando quebra seus próprios limites com essa explosão de 

energia espiritual que ilumina bruscamente algo que vai muito além da pequena e às 

vezes miserável história que conta” (CORTÁZAR, 2013, p. 153). 
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 O tema como determinação do assunto do conto, é a forma de recorte 

utilizada na construção da narrativa, ou seja, o apanhado do que se é interessante 

narrar, sendo a “matéria vertente” que precisa ser apreendida, como afirma Bosi 

(2008): 

 

Conhecer o registro a que vai ser submetida a matéria: se realista 
documental, se realista crítico, se intimista na esfera do eu (memorialista), 
se intimista na esfera do Id (onírico, visionário, fantástico), se experimental 
no nível do trabalho linguístico e, nesse caso, centrífugo e, à primeira vista, 
atemático (BOSI, 2008, p. 9). 

 

 Tais características são predominantes no conto moderno e no 

contemporâneo, sendo que nessa fase o gênero toma uma flexibilidade maior.  Bosi 

aborda que “[...] o conto não só consegue abraçar a temática toda do romance, 

como põe em jogo os princípios de composição que regem a escrita moderna em 

busca do texto sintético e do convívio de tons, gêneros e significados” (BOSI, 2008, 

p. 7). 

Para Cortázar (2013), o conto deve ser excepcional, no qual  

 

reside numa qualidade parecida à do imã: um bom tema atrai todo um 
sistema de relações conexas, coagula no autor, e mais tarde no leitor, uma 
imensa quantidade de noções, entrevisões, sentimentos e até ideias que lhe 
flutuavam virtualmente na memória e na sensibilidade [...] (CORTÁZAR, 
2013, p. 154). 

 

 Para Poe, o contista deve “[...] conseguir, com o mínimo de meios, o máximo 

de efeitos. E tudo que não estiver diretamente relacionado com o efeito, para 

conquistar o interesse do leitor, deve ser suprimido” (apud GOTLIB, 2006, p.37). 

Assim, o contista é incumbido de proporcionar um enredo que atraía o seu leitor, 

dando ao texto um teor significativo. 

O conto na contemporaneidade tem conquistado um espaço significativo, 

devido sua variação em determinados aspectos, como BOSI (2008) afirma: “ora é 

quase documento folclórico, ora quase crônica da vida urbana, ora o quase drama 

do cotidiano burguês, ora o quase poema do imaginário às soltas” (BOSI, 2008, p. 

7). Ele possui a potencialidade de incumbir todas as formas de ficção. Além de 

abarcar várias tendências e fases pelas quais perpassou, como as “[...] veleidades 

experimentalistas que têm impelido na direção da crônica ou do poema em prosa 

[...]” (MOISÉS, 2006, p. 36). 
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 Caracterizado por seu elo com a realidade e/ou com o imaginário, o conto 

contemporâneo apresenta um emaranhado de significações em seu âmago, levando 

em consideração que os tons definidos dentro dos textos precisam de um 

aprofundamento do leitor para tal compreensão.  

 Em uma abordagem moderna, a linguagem utilizada no conto sintetiza o 

essencial, sendo no âmbito realista, onde as imagens que as pessoas deixam 

passar despercebidas no cotidiano são captadas e lapidadas pelos narradores, 

realizando uma reflexão direta ou indireta dos acontecimentos diversificados que 

existem na vida humana; no âmbito metafísico, o conto abusa de símbolos e 

imagens, buscando um espaço distinto e de certa forma torna-se atemporal, sem 

demarcação de tempo, dando ao narrador a possibilidade de usar o universo e o 

tempo ilimitados a seu favor, realizando também um processo reflexivo sobre as 

situações ocorridas no espaço imaginário.   

 Coutinho (2004) observa que o conto passou por processos evolutivos em 

que seus aspectos modernistas foram enquadrando-se em textos com enfoque 

psicológico, universal e ao mesmo tempo regionalista. Quanto ao fator psicológico, o 

autor afirma que “[...] a realidade essencial reside no homem, no seu próprio coração 

e na sua própria alma, onde se passam os maiores conflitos e onde está a essência 

trágica da vida” (COUTINHO, 2004, p. 62). Há outros estudiosos da literatura que 

trazem como foco somente o aspecto universal e o regional, abordando-os 

separadamente, como expõe Herman Lima (1962): 

 

o texto no caráter universal, estuda-se os problemas universais do homem: 
os sentimentos, as paixões, enfim, a alma universal. O regional, além de 
conservar na base universal, está voltada para certos meios e tipos, 
características de meios sociais exóticos e pitorescos (LIMA, 1962, p. 47). 

 

Walnice Nogueira Galvão (1983) afirma que o conto brasileiro no Modernismo 

estava mais voltado para a técnica jornalista, já que procurava potencializar os 

efeitos do jornal e abordar a fragmentação do discurso. Com uma proposta mais 

fragmentária, buscando nos novos meios de comunicação a possibilidade de leitura 

rápida e democratizada, devido as formas do capitalismo, o conto encontrou no 

jornal uma porta para essa realização. 
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 A classificação do conto não foi facilitada na contemporaneidade, como foi 

visto antes, as possibilidades de criação e classificação só aumentaram, mostrando 

que o gênero alcançou o público leitor por um bom tempo. 

    A arte do texto curto sintetiza o poder de criação em poucas palavras, abrindo 

possibilidades para a construção da narrativa ficcional, abrangendo toda a temática 

do romance, pois o “conto tem exercido, ainda e sempre, o papel de lugar 

privilegiado em que se dizem situações exemplares vividas pelo homem 

contemporâneo” (BOSI, 2008, p. 8). É em meio às formas diversificadas e às 

inúmeras possibilidades de criação literária que surge um dos maiores contistas 

brasileiros, o cearense Moreira Campos. O escritor apresenta um grande número de 

contos que abordam o que de mais excepcional o gênero possui, a sutileza de reunir 

temas e personagens com funções específicas e insubstituíveis.  

 

 

2.2 O contista Moreira Campos 

  

Moreira Campos é conhecido por seus contos criados da vivência das 

pessoas que conheceu e/ou conviveu durante sua trajetória de vida, abordando os 

inúmeros dramas humanos que suas personagens exteriorizam nas narrativas. A 

vulnerabilidade humana é representada em tipos, como o padre e o beato do 

interior, o funcionário público, a prostituta e o sertanejo desvalido.  

Cearense da cidade de Senador Pompeu, Moreira Campos viveu sua infância 

pelo sertão nordestino, pois seu pai era construtor de estradas e sempre levava a 

família consigo, de cidade em cidade, de forma que o autor vivenciou histórias de 

sertanejos pelos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Viveu alguns 

anos em Lavras da Mangabeira, mudando-se para a capital cearense, onde passaria 

o resto de sua vida. Caterina Oliveira (2000), apresenta a infância do contista como 

“filho, portanto, do sertão, de um sertão que classificava de rude, violento e triste, 

Moreira Campos vivenciou a delícia dos banhos de rio, das brincadeiras de rua, dos 

festejos de São João [...]” (OLIVEIRA, 2000, p. 22). 

 Por problemas de finanças, sua família muda-se para Fortaleza, e o escritor 

perde os pais em anos aproximados, e inicia sua vida de trabalho. Primeiramente 

como caixa em casa de jogos, depois como arquivista na Secretaria do Interior e da 

Justiça (OLIVEIRA, 2000). Reconhece-se em seus contos a presença do funcionário 
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público, a representação que faz de suas vidas mesquinhas, além da profunda 

solidão consolidada nas narrativas. 

 Moreira Campos conheceu sua musa inspiradora, Maria José (Zezé), com 

quem se casa em 1937, tendo três filhos nos anos seguintes. Devido sua formação 

precária, a família da moça não quis o namoro, sucedendo-se assim um namoro 

romanesco escondido por um tempo. Em seu uno livro de poesias, Momentos 

(1976), o escritor, de forma mais biográfica, registra seu apreço à família e aos 

momentos vividos, como nos versos sobre o namoro: 

 

No alto de sua torre de marfim 
Teu doce pensamento preso ao meu 
Nós conversamos longo tempo assim. 
Nova Julieta dentro em ti nasceu, 
E eu senti palpitar dentro de mim 
A alma romanesca de Romeu... (OLIVEIRA, 2000, p. 36). 

 

Seus estudos iniciais foram conturbados devido aos problemas financeiros 

que a família passou; chegou a concluir a educação básica já após o casamento e o 

nascimento de seus filhos. Formou-se inicialmente em Direito pela Faculdade de 

Direito do Ceará, e depois em Letras Neolatinas pela Universidade Federal do Ceará 

(UFC) (OLIVEIRA, 2000). Ingressou na UFC como professor de Letras com ênfase 

em Literatura Portuguesa, chefiou o departamento de Letras Vernáculas, foi pró-

reitor de graduação, além de Decano do Centro de Humanidades. 

Com participação efetiva na produção literária do estado, Moreira Campos 

fundou juntamente com outros escritores, a Fundação Escola Moça de Cultura 

(1943), que apesar de pouco tempo de funcionamento ainda instaurou discussões 

literárias no centro da capital cearense. Foi membro da Academia Cearense de 

Letras (1962), ocupando a cadeira de número 32 e participante do Grupo Clã2. 

 Como membro fundador do Grupo Clã, Moreira Campos contribuiu para a 

Revista Clã, 

 

                                                           
2 O Clube de Literatura e Artes, denominado posteriormente pela sigla C.L.A., conhecido como Grupo 
Clã. Lançou-se efetivamente em 1946, com a publicação inicial (mostra) da Revista Clã, e a edição 
de “[...] nada menos que quatro importantes livros de seus componentes (Noite Feliz, Fran Martins, 
Face Iluminada, Eduardo Campos, Roteiro de Eça de Queirós, Stênio Lopes, Os Hóspedes, Aluízio 
Medeiros, Antônio Girão Barroso, Artur Eduardo Benevides e Otacílio Colares)” (AZEVEDO, 1976, p. 
428).  O Grupo foi significativo para a divulgação das produções literárias e artes plásticas do Ceará, 
com os eventos, a editora e a revista, muitos escritores lançaram suas obras e passaram a ter 
reconhecimento regional e alguns até nacional, transpondo os limites territoriais do seu estado natal. 
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[...] ao longo de mais de quarenta anos em treze dos vinte e nove que 
compõem a coletânea da revista Clã, entre as quais: Clã n. 2, com o conto 
“Náufragos”; Clã n. 5 com o conto “Suor e lágrimas; Clã n. 7, com o conto 
“Lama e folhas”; Clã n. 11, com o conto “tem dono”; Clã n. 13, com a 
homenagem “O companheiro morto”; Clã n. 14 com o conto “Portas 
fechadas”; Clã n. 16, com o conto “Por cima dos muros”; Clã n. 20, com “A 
última mentira” que é uma continuação do conto que Lúcia Martins 
escrevera anteriormente na revista; Clã n. 23, com o artigo “ Uma excelente 
novela”; Clã n. 25 com o conto “ Os doze parafusos”; Clã n. 26 com três 
contos; Clã n. 27, com o conto “O cachorro”  e um depoimento; Clã n. 28, 
em “Presença” e com outra edição do conto “Lama e folhas” e Clã n. 29 com 
o depoimento “Milton não morreu” (ANDRADE, 2009, p. 28). 

  

 Pela Editora Edições Clã, lança seu primeiro livro de contos em 1949, Vidas 

Marginais, dando um pontapé inicial para sua carreira de contista célebre, 

consagrando o conto Lamas e folhas, primeiro na ordem de apresentação, em 

antologias nacionais e de outros países.  

O contista possui um extenso currículo de trabalhos realizados e obras 

publicadas, sendo autor de poesia e conto, destacando-se no último gênero. Suas 

obras são: Vidas Marginais (1949); Portas Fechadas (1957), “[...] que recebeu o 

prêmio Artur de Azevedo do Instituto Nacional do Livro”; As Vozes do Morto (1963); 

O Puxador de Terço (1969); Contos Escolhidos (1971); Momentos (1976); Os 12 

Parafusos (1978); A Grande Mosca no copo de leite (1975); Dizem que os cães 

veem coisas (1993) (OLIVEIRA, 2000, p. 58). Sua Obra Completa: contos foi 

organizada em dois volumes por sua filha, também escritora, Natércia Campos, em 

1996. 

Contista, Moreira Campos dedica-se à essencialidade do ser humano na 

narrativa, busca no cotidiano, nas experiências singulares, histórias de vida que 

precisam ser registradas artisticamente, cumprindo a missão do seu fazer literário. 

Como aborda Oliveira (2000), “seu compromisso, como reafirmará diversas vezes, 

era com o ser. Sou seduzido mesmo é pelo ser humano e pelo que ele tem de 

vulnerável em qualquer aspecto” (OLIVEIRA, 2000, p.49). 

Em entrevista ao Boletim Bibliográfico Brasileiro (BBB) em 1959, o escritor 

explica sua preferência pelo gênero literário conto:  

 

Pela necessidade de concluir em breve de maneira viva e direta as minhas 
histórias. Não sou analista, no sentido do difuso embora na ficção – no 
conto diria melhor – dê grande valor ao detalhe. Todavia, como os caminhos 
da literatura são inesperados alongo-me por vezes, sem atentar para o que 
os técnicos chamam de tempo material ou humano (OLIVEIRA, 2000, p. 63-
65). 
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Moreira Campos, permaneceu toda sua vida em seu estado natal, trabalhou 

nas instituições públicas, constituiu família e um nome a não ser esquecido na 

Literatura Brasileira. Aposentou-se como professor de literatura em 1990. Já aos 

seus 80 anos, em 1994, faleceu acometido por problemas de saúde devido ao 

cigarro, pois fumava desde os 12 anos de idade. 

 Moreira Campos fez muitas amizades ao longo de sua vida, desde Rachel de 

Queiroz com conversas alegres nos cafés de Fortaleza a Graciliano Ramos. Sobre 

seu primeiro livro, Vidas Marginais, Rachel de Queiroz escreve: “ o artesão das 

frases, o manejador felicíssimo da língua. Como escreve bem o moço Moreira 

Campos! [...] há muitos anos, no Brasil, ninguém estreia com tantas qualidades” 

(OLIVEIRA, 2000, p. 55-56). A escritora redigiu o prefácio de duas obras do contista, 

além de todo o apoio dado durante sua carreira literária. 

 Sobre as doze narrativas de Vidas Marginais, Silva (2014) expõe que o 

contista trouxe a relação com as suas origens e “[...] a ansiedade de levantar, em 

símbolos universais, os conflitos, os medos, as fragilidades, os mistérios que ligam o 

homem a outras dimensões e o fazem pressentir as espacio-temporalidades em que 

se multiplicam ecos e sombras” (SILVA, 2014, p. 186).  

 Graciliano Ramos incluiu o conto “Coração Alado” na antologia Contos e 

novelas (Norte e Nordeste) de 1949. Oliveira (2000) recorda um trecho do encontro 

dos dois escritores:  

 

Descobriu o escritor de Vidas Secas, “milagrosamente sozinho, sentado 
num banco comprido ao fundo da antiga livraria José Olympio. [...] perturbei-
me um pouco. Entreguei-lhe a carta. [...] que ele por obséquio, lesse meu 
livro e me desse a sua opinião. Não era meu desejo pedir-lhe que o 
apadrinhasse para uma possível publicação. O seu julgamento bastava-me” 
(OLIVEIRA, 2000, p. 56-57). 

 

Em conversa posterior, Ramos comenta que gostara deveras de seu trabalho 

e o convida para um almoço, iniciando uma amizade. Conheceu escritores como 

José Lins do Rêgo, Rubem Braga, fora os amigos conquistados em Fortaleza nos 

encontros na Praça do Ferreira e nos cafés. 

Citado por Alfredo Bosi, Afrânio Coutinho, Herman Lima e outros em 

antologias e livros de crítica literária, Moreira Campos já teve alguns de seus contos 

divulgados, porém, não foi suficiente para seu reconhecimento a nível nacional, já 

que ficou restrito apenas em sua província, fazendo com que não atinja outros 
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espaços do território nacional. Assim, ocorre no estado do Ceará, onde muitos 

autores ficam conhecidos somente pelos seus, e suas obras limitam-se em estudos 

na região. Silva (2008) situa que alguns dos livros de Moreira Campos foram 

publicados no Sul e contos foram traduzidos para o inglês, francês, italiano e 

hebraico.  

 Desde cedo Moreira Campos gostava de ouvir história dos mais velhos, 

preferia isso até mesmo às brincadeiras de menino, e assim cresceu, contando 

histórias com muito apreço em rodas de conversa da família e dos amigos, 

transformando muitas dessas em obras de arte (OLIVEIRA, 2000). As personagens 

de seus contos representam imagens de vidas do sertão e da cidade, com o 

sofrimento, a solidão, o desamparo de cada um. Suas narrativas podem ser 

consideradas flagrantes de momentos da vida humana, tanto em convívio social 

quanto individual. Ele colhia os momentos singulares da vida e os reinventava, 

conforme Bosi (2008) afirma sobre o trabalho do contista: “descobrir o que os outros 

não souberam ver com tanta clareza, não souberam sentir com tanta força. 

Literariamente: o contista explora no discurso ficcional uma hora intensa e aguda de 

percepção” (BOSI, 2008, p. 9). 

 Queiroz (1969) trata da maneira como as personagens moreirianas são 

reveladas pelo artista:  

 

Personagens que não sofrem o menor processo de idealização, ou de 
intenção propagandística, pró ou contra. [...] para quem não conhecesse o 
frugal padrão de vida das nossas comunidades do interior, e não soubesse 
que, inferior a esses aí, a pobreza ainda apresenta várias gradações. É o 
mundo dos modestíssimos funcionários, dos mínimos negociantes, 
daqueles para quem uma garra de terra e um casebre já são uma 
“propriedade”; da clientela das pensões de praça de estações; uma “classe 
média” tão modestíssima que, morando em rua, desconhece, entretanto, os 
confortos menores da civilização, os quais em outras terras já lhe são 
garantidos como direito natural [...] (QUEIROZ, 1969, p. x). 

 

 José Alcides Pinto (1981) observa que as histórias moreirianas possuem uma 

firmeza estilística e perspicácia no trato psicológico das personagens, e ainda, “a 

sutileza de trama que rompia, de nascente, com o convencionalismo literário, 

passando o regional a ser visto sob novo aspecto, de sentido plural, sem as 

limitações do meio” (PINTO, 1981, p. 22). 

As narrativas ambientadas no sertão vêm da infância, são construídas a partir 

de figuras que conhecera durante o tempo que viajara com o pai, devido a profissão 
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que este exercera pelas estradas do Nordeste. Os tipos do sertão são apresentados 

em sua singularidade, o drama do homem sertanejo nos é apresentado em seus 

contos. Seja o padre, o beato, o coronel, o pobre agregado, o agricultor, o policial ou 

o cangaceiro, Moreira Campos transporta suas vidas para o foco do texto. 

 Os contos que retratam a cidade grande também vêm de suas memórias, tem 

como personagens os funcionários públicos, as prostitutas, os ricos decadentes, as 

senhoras, os estudantes e os anões, figuras que expõem suas fragilidades e seus 

desejos. Queiroz (1996) aborda o mundo das personagens de Moreira Campos, e 

afirma que: 

 

[...] aquele seu mundo de gente às vezes tão seca da alma que pode chegar 
à crueldade; os funcionários de vida mesquinha; os facínoras sem façanhas, 
mais fracassados, por isso mesmo, do que os grandes ambiciosos falidos – 
do que, todos, pois menos sonham seus sonhos! E já nascem cortados na 
medida certa, perfeita, definitiva (QUEIROZ, 1996, p. 12). 

    

 A representação do real e da vivacidade humana estão contidos dentro das 

poucas páginas de um conto, tão sucinto e, ao mesmo tempo, tão intenso, tão vivo e 

sofrido. As desolações do ser humano pelo ambiente, pelo tempo e pelo outro, são 

reconhecidas e sentidas nas leituras dos contos de Moreira Campos.  

 

 

2.2.1 O conto moreiriano 

  

Moreira Campos é conhecido pela sua sutileza com o texto curto e o 

descritivismo, porém, nem todas as suas obras enquadram-se nesses aspectos. 

Monteiro (1980) realiza estudos e considera que a obra do contista pode ser dividida 

em duas fases: a primeira fase – impressionista; o intermédio da curta fase de 

transição; e a segunda – realista. Há características que prosseguem em todos os 

contos e outras que vão afunilando-se ao longo de sua produção literária. Ao 

observarmos os aspectos da obra na divisão realizada por Monteiro, será mais fácil 

identificar as mudanças ocorridas.  

Na fase impressionista o autor produziu contos longos, afastando-se da forma 

tradicional da Short Story3, mostrando um ponto de maturação do sentimentalismo e 

                                                           
3
 Termo do inglês surgido no século XIX designado para estória curta, estudado por E. Current-Garcia 

W. R. Patrick (GOTLIB, 2000). 
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abordando mais detalhadamente os cenários onde estão inseridas as personagens. 

E estes por sua vez, são reconhecidos pelos seus dramas humanos. Segundo 

Monteiro (1980), Moreira Campos apropria-se das características impressionistas, 

como:  

 

o registro de impressões, sentimentos e emoções despertadas por 
intermédio dos sentidos, cenas, incidentes, caracteres; maior importância às 
sensações que as coisas evocam do que às coisas em si mesmas;  relevo à 
percepção dos “instantâneos” da realidade com a valorização de cores e 
tonalidades; interpretação da natureza por descrições mais subjetivas que 
objetivas; [...] predominância dos efeitos em relação à estrutura, com a 
técnica narrativa voltada mais para as sugestões do que para o enredo 
(MONTEIRO, 1980, p. 17). 

 

 Os aspectos impressionistas estão presentes fortemente em seus dois 

primeiros livros, Vidas marginais (1949) e Portas fechadas (1957), pois nos contos 

que constituem essas obras são valorizados os efeitos sinestésicos e a alternância 

de cores e tonalidades, além da abundância de adjetivos, já que a colocação dos 

mesmos antes dos substantivos promove “[...] uma valorização dos componentes 

afetivo-sensoriais em detrimento dos aspectos referenciais ou conceituais” 

(MONTEIRO, 1980, p. 24).  

 A sinestesia torna-se o aspecto mais presente, como nos exemplos o “enorme 

silêncio”, “o silêncio grosso”, “o silêncio de chumbo”, “peso de silêncio”, e “silêncio 

encostado das árvores”, dentre muitos outros. Monteiro (1980) aponta que a imagem 

sensorial é feita em busca de sua própria atualização, passando um mínimo de 

informações e propondo um máximo de sugestões, sendo a imagem criada pelo 

leitor, um símbolo. É em sua primeira fase que Moreira Campos aborda os dramas 

“pungentíssimos da singularidade”, fazendo com que o leitor sinta os tormentos 

internos das personagens, por isso a imagem cinético-visual é transmitida 

inteiramente ao leitor. 

 Antes da fase realista, houve um processo de transição, com a publicação de 

As vozes do morto (1963), cujas narrativas apresentam extensão reduzida em 

relação às anteriores. Outro aspecto que caracteriza esse momento literário do autor 

é a sua produção intercalada entre sinestesias e esquemas realistas. Os diálogos 

passam a ser menores, e os vazios textuais mais presentes. Quanto aos vazios 

textuais, Lima (1993, p. 20) define como “[...] omissão de traços que passam a ser 

preenchidos pelos leitores. São vazios textuais que ‘jogam o leitor dentro dos 
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acontecimentos e o provocam a tomar como pensado o que não foi dito’”. Tais 

omissões levam o leitor a entrar em parceria com o autor no momento da leitura, 

criando um conjunto de significados atribuídos ao texto após sua criação. 

 Na fase realista, os seus contos são mais curtos, sendo que os aspectos 

cinético-visuais permanecem, ainda que em pouca quantidade. As obras desse 

segundo momento são O puxador de terço (1969), Os doze parafusos (1978), A 

grande mosca no copo de leite (1985) e Dizem que os cães veem coisas (1993).  

 Como característica principal dessa segunda fase encontra-se a 

essencialidade, o autor consegue sintetizar os dramas humanos e o enredo do texto 

em pouquíssimas páginas, e para desencadear essa busca pelo essencial, trocam-

se os aspectos, seguindo uma nova orientação: 

  

[...] a paisagem cede lugar à interioridade, as situações concretas dos 
personagens, suas emoções e conflitos, serão apenas intuídas, o implícito 
como que se converte em categoria estética, a linguagem se hierarquiza em 
novos planos e novas configurações, os diálogos se verticalizam, o signo é 
substituído pelo plurissigno, e uma atmosfera de significações como que se 
vai articulando na consciência do leitor, até envolvê-lo por inteiro 
(CARVALHO, 1991, p.11).  

  

 Em busca de uma maior densidade narrativa, Moreira Campos utiliza uma 

linguagem direta e concisa, na qual sua narrativa se concentra, enfocando no 

decorrer do conto aquilo que o contista almeja, mostrando sempre um momento 

narrativo por vez. Em determinados contos faz uso de flashback, em que a 

personagem faz uma retrospectiva de algum acontecimento de sua vida no passado 

e imediatamente vê-se no presente relembrando-o, mostrando a feição 

experimentalista que o autor imprime ao seu texto. Outro ponto importante é o uso 

constante do tempo no pretérito perfeito, tornando o enredo mais sugestivo, informa 

que o tempo é desvalorizado, pois assume maior espaço às “coordenadas 

espaciais”.  

 Segundo Lima (1993), o tempo funciona como um fator corrosivo, 

determinista, um elemento responsável pela desordem da narrativa,  

 

o tempo comprometido com a decadência, com o dorido do momento. 
Sobressai em questão de tempo, na obra do autor, a tarde, Às três, ou à 
tardinha, momento corrosivo em que o dia desfalece diante das sombras 
crescentes da noite que chega. O tempo triturador está na torre da igreja, 
está no cebolão. Onde ele estiver, ele esmaga com o determinismo de que 
nada escapa à sua sanha, nem os objetos concretos, as casas, os sofás, 
tampouco as pessoas (LIMA, 1993, p. 33). 
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 O diálogo direto é quase inexistente, quando o há é em poucas palavras, mas 

o contista utiliza em muitos de seus contos os diálogos em forma de monólogo, pois 

as personagens pensam e/ou conversam sozinhas, tendo somente o narrador para 

presenciar tal ato.  As personagens pouco se comunicam, “elas se integram aos 

ambientes e associam-se aos seus silêncios.  Se falam, usam expressões curtas e 

ásperas” (LIMA, 1993, p. 52), como a exemplo do conto “As corujas”, em que um 

velho zelador do necrotério só se expressa com “ - Xô praga! ”. Além do diálogo 

curto, a descrição e detalhes das características das personagens também é 

concisa.  

 Uma mudança que o próprio contista revela em depoimento, é o 

distanciamento da autoria biográfica, modificando assim o narrador moreiriano:  

  

[...] há algo de biográfico nos contos que começo com “eu”, processo do 
qual me livrei depois. A partir de 1963 [ [época do lançamento de As vozes 
do Morto], passei para a terceira pessoa, porque, na ficção, é mais literária, 
dá mais possibilidades ao escritor. Porque, se você começa com o “eu” 
limita, embora haja obras-primas [cita Graciliano Ramos] em primeira 
pessoa [...] (ROTEIRO SENTIMENTAL DE FORTALEZA, 1996, p. 86). 

 

 Esse distanciamento revelou outra mudança, as personagens foram perdendo 

os nomes próprios, passando a ser universalizadas, definidas pelas suas 

características físicas e emocionais, “é exatamente a partir dessa não identificação 

clara da personagem que o autor atinge um universo maior” (LIMA,1993, p. 21).   

 Os contos moreirianos vêm do cotidiano, são fragmentos de fatos reais 

contados artisticamente, nos quais o contista realiza de acordo com suas 

experiências vividas. O contista cearense dizia-se um neorrealista do momento, 

psicológico e social, diferente do Realismo de Zola, pois acreditava que o homem 

pode se contradizer em determinados momentos, escapando do que seria o 

determinismo. 

O foco narrativo predominante é aquele em que o narrador absorve do enredo 

apenas aquilo que está ao seu alcance, sendo um observador neutro. Devido a sua 

expressividade essencialista, as personagens são projetadas dentro de um só 

espaço, sendo que neste podem acontecer absurdos plausíveis ou apenas leves 

acontecimentos esperados. Desde que as personagens inseridas sejam totalmente 

animizadas, suas emoções e sentimentos precisam ser compreendidos, pois é nos 
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dramas humanos em que consiste a trama de Moreira Campos.  Ao analisar tais 

textos observa-se que os contos possuem características realistas que possibilitam 

uma leitura mais vertical que os contos da fase anterior. 

 No seu discurso, o léxico levado em consideração liga-se às características 

do ambiente, instaurando-se na “linguagem coerente”, não faltando aos seus contos 

o teor regionalista, como tipoia, carro de boi, jumento, caçuás e as palavras 

“politicamente não adequadas”, mas que no contexto, tornam-se parte e acabam 

aceitas e não recriminadas pelo leitor, como a força da “mijada” em “Infância”, “filho 

da puta!” em “Antônio em três tempos”, “diabo!” em “O adolescente” e “seus diabos!” 

em “Carnes devoradas”, “quenga indecente!” em “Mulheres sem surpresas”, “praga!” 

em “A catita”. Para intensificação das expressões no texto, o autor utiliza com mais 

frequência a hipérbole, “enorme ventre”, uma “mulher imensamente gorda” e a 

personificação, como em o “murro corria” e o “olho da enxada”. 

 Uma figura de linguagem recorrente nos contos moreirianos é a ironia, que 

funciona como um elemento apaziguador em toda a desordem presente na narrativa 

do contista. Lima (1993) realiza um estudo sobre a obra de Moreira Campos, no qual 

ele constitui uma separação dos aspectos responsáveis pela ordem e desordem 

instauradas nos contos, e um dos aspectos ordenadores destacados pelo 

pesquisador é justamente a ironia. Essa figura sugere também uma parceria entre 

leitor e autor, visto que incuti possibilidades interpretativas. O estudioso aborda o 

porquê do uso da ironia nos contos: 

 

Acontece que nessas obras a tensão entre criação e destruição encontra 
seu ponto máximo. É tanto que Moreira Campos às vezes envereda pela 
ironia como forma de, equilibrando-se entre dois extremos abrandar o poder 

explosivo da tensão (LIMA, 1993, p. 54).  
 

 Para Monteiro (1980), além do procedimento descritivo, “[...] diversos recursos 

formais se atualizam: o gosto pelas frases curtas e pela estruturação nominal, a 

apresentação das personagens como elementos da paisagem, a exploração mais 

detida dos motivos regionais etc.” (p. 31). O contista consegue concentrar o 

desfecho do drama presente no conto economizando palavras, nem as deixam faltar 

e não sobram, já que todas são necessárias para compressão do texto e para 

alcançar o efeito desejado. 
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 Ainda em relação ao descritivismo, é perceptível que essa atualização 

realizada torna o texto mais nominal que verbal, visto que com poucas palavras 

descritivas o autor apresenta todo o espaço e/ou a personagem, como em O 

peregrino, no qual as três curtas frases iniciais desenham todo o espaço: “Chão 

rude, áspero, mais de pedregulhos. Um que outro bode ou cabra nas escarpas. O 

vento e os redemoinhos de folhas secas” (CAMPOS, 1978, p. 9). 

Característica marcante da obra moreiriana é a repetição de termos e 

expressões, reiterando dois processos, o de circularidade e o de marcação das 

personagens. Quanto ao primeiro, Monteiro (1980) aborda que “a repetição [...] 

conta uma espécie de circularidade, dando uma ideia de que a dura realidade 

sempre retorna ao mesmo ponto, num constante vaivém em que se tocam o fim e o 

começo [...]” (MONTEIRO, 1980, p. 87). A exemplo, Monteiro (1980) aponta o conto 

Os Doze Parafusos, em que começa e termina com o mesmo parágrafo,  

 

no outro apartamento, a cunhada velha – a megera – protegia a boca com 
os dedos ricos de anéis e dizia que a cunhada nova era doida. Já estivera 
internada no hospital para tratamento de choque. A megera girava na 
poltrona os grandes olhos brancos, rosto muito empoado, sempre em tom 
de segredo:   ― meu irmão é um mártir! (CAMPOS, 1978, p. 75). 

 

O processo de marcação das personagens é frequente em muitos dos contos, 

nas duas fases há narrativas com essa característica. O autor utiliza a repetição de 

expressões presentes na fala das personagens, ocorre que ao final da leitura do 

texto a personagem acaba que sendo lembrada pela sua expressão repetida tantas 

vezes. O conto que mais exemplifica esse processo é “O Preso”, em que a 

expressão “me solte que não tenho paciência de ser preso” aparece mais de seis 

vezes no conto, marcando assim a personagem Inácio, um pobre agricultor que é 

preso por atingir sem querer o filho do juiz com um cassetete, e a única coisa que 

conseguia dizer em sua defesa era isso: “me soltem que não tenho paciência de ser 

preso”, e por fim, sem conseguir conviver com a vergonha de ser preso, suicida-se 

na cadeia.    

 Moreira Campos é conhecido na literatura como um contista contemporâneo, 

suas fases de escrita literária receberam influências do Impressionismo e do 

Realismo, além de sua estética transitar entre o conto psicológico e o regional, como 

estudiosos assim o tentaram encaixar. Para Bosi (2008), a invenção já superou o 

que se pode chamar de oposições externas, que é exatamente essa peculiaridade, 
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do urbano ou rural, regional ou universal, psicológico ou social. Para ele, preferir um 

assunto e desmerecer outros não devem ter vigência na arte, pois é resultado de 

uma resistência ideológica mal estabelecida. “E quanto bílis se pouparia se ficasse 

bem claro este ponto: ser a favor ou contra o regional, ou contra o universal, não faz 

sentido como juízo literário: é, no fundo, projeção indiscreta de ideologias grupais” 

(BOSI, 2008, p. 9).   

Por tal afirmação de Bosi, percebe-se que o conto contemporâneo se mede 

pelo bom desenvolvimento da narrativa, pelo tratamento do tema e a tensão 

conflitiva que atua como imã para prender o leitor. Sobre essa habilidade de Moreira 

Campos, Rachel de Queiroz, no prefácio para a publicação da obra completa do 

autor, relata: 

 

com sua prosa perfeita, bela, que não imita ninguém, Moreira Campos não 
fez escola; é que não pode ser imitado na singularidade de sua estilística. 
Não sei de nenhum prosador vivo, na nossa língua, que o iguale ou mesmo 
que o imite (QUEIROZ, 1996, p. 12). 

   

 Monteiro (1980) aponta que o autor preocupa-se com o regional, onde 

descreve o sertão desolado ou os bairros humildes da grande Fortaleza. Em relação 

à seca, ele a retrata em toda a sua injustiça, segundo o pesquisador: 

 

[...] vários escritos focam cenas do sertão cearense, falam das rendeiras, 
dos retirantes, dos beatos e outros tipos do interior. Mas sempre o ambiente 
penetra nas personagens, desfazendo-se ou intensificando a imagem do 
herói-natureza, do homem pregado à terra, sem saber por que foi aqui como 
res derelicta. Afinal, a natureza humana, no que ela tem de universal, é o 
que importa descrever (MONTEIRO, 1980, p. 75). 

 

 Azevedo (1996) aborda que Moreira Campos enquadra-se tanto no conto 

psicológico quanto no regional, porém, afirma que “o que mais importa são os 

dramas da alma humana, e não a presença da terra, [...] mas é inegável que 

algumas estórias se nutrem da vivência sertaneja” (AZEVEDO , 1996, p. 18). Já 

Coutinho (2004) afirma que “as pequenas ou grandes tragédias, as comédias 

ocultas do cotidiano burguês, fixadas por eles, ganham, em sua mão experiente uma 

especificidade que o aproxima dos maiores nomes dos contos psicológicos de todos 

os tempos” (COUTINHO, 2004, p. 59). 

 Para Linhares Filho (1981), Moreira é um escritor que prefere a dimensão 

psicológica das personagens, mas não deixa de preocupar-se com o cenário, que 
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“[...] com frequência, é tipicamente nordestino em seus contos, nem da influência 

das circunstâncias do meio físico e social na personalidade dos tipos que cria” (p. 

27). Montenegro (1966) assegura que o contista não fugiu do clássico, mas que ele 

mesmo construiu o seu material:  

 

sem prestidigitações sintáticas, sem recorrências à terminologia popular, 
constrói ele o seu material de expressão, e o faz com a consciência e a 
serenidade de um verdadeiro mestre – um estilo fluente e fácil de se ler e 
penetrar; dificílimo talvez na elaboração, tal como acontece a todas as 
coisas realmente simples (MONTENEGRO, 1966, p.194). 

  

 Moreira Campos bebe da fonte do conto psicológico machadiano e do 

regionalista, dessa forma, torna-se complicado tentar classificar a extensa lista de 

seus contos. Por isso, Monteiro (1980) em seu estudo propõe um agrupamento das 

narrativas por temáticas, em que a essencialidade pode ser ponderada em três 

pontos específicos, chegando todos a uma visão realista do ser humano, tão 

esmerado no texto.  

As dimensões do erotismo, fatalismo e misticismo dentro das forças criadora, 

destruidora e sobrenatural, são definidas por Monteiro (1980), no qual o erotismo 

abordado nos contos age como uma força propulsora de vida. O sexo dentro dos 

contos do escritor cearense ocorre de várias maneiras: adultério da mulher, amor 

entre o casal de namorados, abuso de uma criança por um homem, respeito da 

mulher pelo marido, mesmo trabalhando em um bordel (tocava piano) para sustentar 

a família, no caso do conto “A Virgem”, mas todas se voltam para a questão da vida, 

num processo complexo de criação.  

 A força destruidora (fatalismo) é tema constante do conto moreiriano, em que 

“[...] o homem é um joguete de uma força inexplicável, imbatível, inexpugnável, 

contra a qual ele nada pode fazer” (MONTEIRO, 1980, p. 50). A morte abordada 

como um acontecimento fatídico é cercada por simbologia, funciona no enredo como 

algo mitológico que se torna gigantesco devido ao medo que o homem nutre em 

relação a ela. Nos contos dessa temática, identifica-se todo um conjunto de 

símbolos que causam um efeito sombrio, como a presença de animais: a cobra, a 

coruja, popularmente a “rasga-mortalha”, o cachorro, insetos como moscas e 

baratas; ventos suaves; fins de tarde sombrios; silêncio largo; sombra densa nas 

árvores, etc. 
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 A morte é recorrente na maioria dos contos de Moreira Campos, como causa 

natural, acidente, assassinato ou suicídio, além da representatividade da morte que 

vem da alma, através dos fracassos de vida das personagens. Cilena Canastra 

(2007) aborda que 

 

o poder da morte é imenso, avassalador, observável em toda a parte, em 
qualquer ser vivo, e todos nós percebemos que vamos morrer. Que a morte 
faz parte da constante renovação da vida e é inerente à condição humana, 
é algo que o homem sempre teve dificuldade em aceitar, sobretudo no que 
lhe diz respeito (CANASTRA, 2007, p. 10). 

 

 Nos contos do autor, a morte chega aos ricos e aos pobres, avassaladora ou 

tranquila, levando as personagens ao medo, como em “O Grande Medo”, em que 

uma senhora fica repetindo que não vale mais nada e só espera a morte, mas no 

fundo há a espera temerosa; ou ao sossego, como em “Os Dois Irmãos”, que o 

senhor já sabe que vai morrer, e o momento serve para recriar os laços com o irmão, 

que antes eram só desafetos. 

   Devido à inclinação neonaturalista do autor, a morte aparece com crueldade 

em seus contos, a ênfase dada a alguns detalhes da narrativa a elevam a uma 

superioridade doída sobre o ser humano, revelando a consciência que poucas 

personagens têm da morte ou a que atribuem seu significado.  Por mais que seja 

adquirida uma consciência de morte, Edgar Morin (1970) afirma que: 

 

[...] não é a consciência da essência da morte, que essa nunca foi 
conhecida e não o será jamais, pois a morte não tem ser; mas sim a da 
realidade da morte: embora a morte não tenha ser, não deixa por isso de 
ser real, ela acontece; essa realidade encontrará depois nome próprio: a 
morte, e será também reconhecida como lei inelutável: ao mesmo tempo 
que se pretenderá imortal, o homem designar-se-á a si próprio como mortal 
(MORIN, 1970, p. 26). 

 

 A morte surge personificada no conto “Dizem que os cães veem coisas”: “Ela 

chegou diáfana, transparente, no vestido branco que lhe descia até os pés calçados 

pelas ricas sandálias de pluma. [...] apenas uma presença, porque pousou como 

uma sombra” (CAMPOS, 1995, p. 151). A narrativa nos conta sobre o afogamento 

de um menino na piscina de uma casa luxuosa em que estava acontecendo um 

aniversário. A figura da morte aparece em quatro momentos no texto, pressentida 

apenas pelos cães, que latiam ferozmente no canil. Ela, tratada com “E” maiúsculo, 

tem apenas a presença pressentida. 
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 As diversas formas como a morte é abordada nas narrativas moreirianas 

apresentam inúmeras possibilidades de interpretação, não se podendo estabelecer 

um padrão do sentido de morte, mas uma reflexão sobre como o ser humano tenta 

lidar com o inevitável.  Lima (1993) afirma que “o grande mérito de Moreira Campos 

é esse conhecimento profundo da existência, das reais dimensões do ser, limitadas 

pela desordem que traz de forma latente, embutida no arcabouço físico” (LIMA, 

1993, p. 48). 

 Segundo Lima (1993), os agentes corrosivos pertencem ao fatalismo, e são 

identificados como auxiliares nos contos. São eles: moscas, varejeiras, mutucas, 

morcegos, ratos, formigas, abelhas, gatos, urubus, traças, sapos, muriçocas, 

aranhas e cupins. Atuam sobre as personagens, mas também sobre o ambiente, e 

causam a deterioração deles.  No conto “Os Meninos”, as moscas são uma 

representação fiel dessa deterioração da personagem, uma senhora que morre à 

míngua, por causa da mesentérica e desfaz-se em fezes, e os insetos circulam em 

volta dela esticada na cama e dos jornais sujos de fezes. A imagem delas 

sobrevoando e pousando em determinados espaços causam a sensação de ojeriza, 

enfocando a deformação da personagem.  

 A força sobrenatural reúne a criadora e a destruidora, pois para as 

personagens a vida e a morte “são determinadas por forças misteriosas, ignotas, 

que se manifestam sob a forma do inexplicável e causa temor” (MONTEIRO, 1980, 

p. 89). A junção entre esses diversos elementos sugere caminhos interpretativos, 

ligando sempre aos retratos da realidade que o contista apresentava, sendo que o 

“que distingue a ficção do mero documentário do cotidiano é propriamente a 

intensidade com que o contista insere na unidade de ação alguns detalhes” 

(ANDRADE, 2009, p. 47).  

 

 

2.3 O sertão na Literatura brasileira 

 

 De geográfica à etimológica, o sertão, possui uma variabilidade de definições 

e explicações ao longo da história, concepções arraigadas que desfavorecem ou 

não a construção de sua identidade ao passar do tempo no Brasil. Essa busca por 

uma identidade perpassa as diversas áreas, seja na visão histórica, sociológica, 

espacial, demográfica e antropológica, o sertão é sempre tema de discussão.  
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Muitos estudiosos buscaram a etimologia da palavra, mas não conseguiram 

definições íntegras, há hipóteses da formação e definição, como a exemplo inicial a 

definição apresentada pelo dicionário Aurélio,  

 

1. Região agreste, distante das povoações ou terras cultivadas. 2. Terreno 
coberto de mato, longe do litoral. 3. Interior pouco povoado. 4. Bras. Zona 
pouco povoada do interior do país, em especial do interior semiárido da 
parte norte-ocidental, mais seca do que a caatinga, onde a criação de gado 
prevalece sobre a agricultura, e onde perduram tradições e costumes 
antigos (FERREIRA, 1975, p.1293).   
 

 Em relação à origem da palavra, muitos apostam ser portuguesa e não 

brasileira. Segundo Barroso (1947), sertão deriva de “desertão”, ou seja, um grande 

deserto; e ainda situa que usado com “c”, “certão”, remete a regiões de Portugal, 

conhecidas por sua aridez e afastamento da faixa litorânea. Portugal também 

possuiu uma vila com nome parecido, Vila de Sertã (origem romana), região de terra 

seca e praticamente despovoada (ANTÔNIO FILHO, 2011).  

 De origem africana, também pode derivar a palavra sertão das tribos 

angolanas, do idioma bunda, que pode significar “mato longe do mar”. Outra 

possibilidade é a origem antropônima, pois segundo Silva (1950), Domingos Afonso 

Sertão, em 1676, recebeu lotes de terra na região hoje do Piauí e construiu muitas 

fazendas, sendo conhecidas por “Fazendas de Sertão”. Relacionando, assim, o 

nome do proprietário com a extensão territorial no interior do continente, o que forma 

a designação de determinada sub-região do país, o sertão.  

 Deserto grande, mato distante do litoral, área despovoada, interior, semiárido, 

desconhecido, seja o termo africano, romano, português ou brasileiro, todas essas 

definições trazem no fundo o mesmo significado, o sertão é o interior, longe da zona 

litorânea, por tempos despovoado devido o investimento colonial na região oposta. 

Ao buscar o termo em documentos mais precisos, encontra-se grafado por Pero Vaz 

de Caminha em carta ao rei de Portugal no ano de 1500. No referido documento o 

vocábulo é encontrado duas vezes apresentando um espaço do território localizado 

distante do litoral, adentrando a mata nativa. 

  

Enquanto andávamos nessa mata a cortar lenha, atravessavam alguns 
papagaios por essas árvores, dêles verdes e outros pardos, grandes e 
pequenos, de maneira que me parece que haverá muitos nesta terra. [...] 
alguns diziam que viram rôlas; eu não as vi. Mas, segundo os arvoredos são 
mui muitos e grandes, e de infindas maneiras, não duvido que por êsse 
sertão haja muitas aves! (CAMINHA, 1968, p.78-79).  
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[...] 
Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender 
olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito 
longa (CAMINHA, 1968, p. 84). 

 

 Diante do mapa territorial brasileiro, o sertão poderia assim abranger todos os 

espaços que ficavam longe do litoral, como as serras sulistas, os campos do centro 

e as matas amazônicas, porém, o termo não se firmou nessas regiões. Segundo 

Antônio Filho (2011), ligados ao Nordeste e ao Centro – Oeste pelas expedições 

dos bandeirantes4, os termos “sertão” e “sertanejo” permaneceram, mas no 

Amazonas, foram usados somente enquanto a atividade extrativista do período 

colonial vigorou, eram buscadas as especiarias (canela, urucum, etc.), as 

chamadas “drogas do sertão”. 

 No Sul e Sudeste, sertão é usado para caracterizar os lugares afastados, e 

como evidência, no século XIX, “[...] no período do avanço dos cafezais e com a 

expansão das ferrovias, era comum designar o final da linha férrea como “boca-

de-sertão”” (ANTÔNIO FILHO, 2011, p. 86). E ainda assim, antes era utilizado 

“para nomear os povoados mais afastados, nos quais os caminhos francos eram 

findos e que correspondiam aos pontos limítrofes da ‘civilização’ e das vastas 

regiões ignotas do interior do país” (ANTÔNIO FILHO, 2011, p. 86). 

 Resumindo, o sertão é sempre visto pelo conceito geográfico, pois é o espaço 

que prevalece nas definições citadas anteriormente. De origem portuguesa, 

abrange sempre o sentido de interioridade, região pouco povoada (em opinião do 

mundo urbano e civilizado), seja da fisiologia da paisagem ou da sua diversificação. 

Entre os outros aspectos que se agregaram ao sertão ao longo dos anos no Brasil, 

os eventos históricos, culturais começaram a ampliar o conhecimento da sub-

região nordestina desconhecida pela população dos outros espaços do país.   

O ser vivente desse espaço, o sertanejo, foi alvo de críticas e estudo 

aproximadamente por volta dos anos de 1910 e 1920, quando os sulistas tiveram a 

                                                           
4
 Por volta dos séculos XVII e XVIII, ocorreu no Brasil o movimento das bandeiras, ou seja, 

movimento de expansão territorial, que tinha como objetivo desvendar os espaços ainda 
despovoados no país. Os sulistas em grupo, adentraram o território nacional ocupando os espaços, 
que por um lado auxiliou no reconhecimento e demarcação da nação, e por outro, os bandeirantes 
foram vistos como assassinos cruéis que destruíram tribos indígenas e ameaçaram a cultura dos 
povos existentes. “[...] o que se chama bandeirante era o ‘paulista fazendo várias entradas ao sertão’, 
o ‘conquistador e descobridor das minas de ouro no sertão’, o ‘chefe das tropas’. Entre seus atributos 
estava a liderança de grupos que entravam nos sertões, a capacidade de prear índio, de procurar 
minas de ouro e pedras preciosas, de combater os ataques estrangeiros e os escravos rebelados. O 
chefe da expedição tinha conotação militar de comandantes de tropas” (OLIVERIA, 1998, p. 204).  
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necessidade de apresentar o espaço territorial do Norte, sendo responsável por tal 

atividade a mídia, que nesse período resumia-se basicamente aos jornais 

impressos. Nessa mesma época, a Literatura dá um pontapé inicial na abordagem 

do sertão, pois em 1902 é publicada a obra Os Sertões de Euclides da Cunha. 

 Antes de adentrar no regionalismo, dado que o sertão e o sertanejo têm sido 

apresentados na Literatura nessa categoria, é preciso abordar aqui, pelo menos 

sucintamente, a visão que o Sul tinha do sertanejo. Albuquerque Jr. (2011) aborda 

como o Nordeste, principalmente a sub-região sertão, foi visto antes da ascensão 

do Regionalismo, e como o sertanejo era tratado pelo antigo Sul. Inicialmente, o 

Brasil era demarcado por duas regiões, Norte e Sul, ocorrendo que ambas se 

desconheciam de uma forma geral, os únicos contatos eram através das 

reportagens e críticas em jornais da época, onde jornalistas sulistas foram 

conhecer os nortistas para, assim, proporcionar uma imagem esclarecida da 

região.  

 Tal imagem foi criada de forma degradante, apresentando o nordestino como 

o 

  

[...] próprio exemplo de degeneração racial, seja do ponto de vista físico ou 
intelectual. Eles consideram a miséria uma consequência do encontro entre 
um habitat desfavorável e uma raça, “fruto do cruzamento de indivíduos de 
raças extremas e da submestiçagem” (ALBUQUERQUE JR., 2011, p. 56). 

 

 A região Sul era tratada como o “regionalismo de superioridade”, de 

descendência europeia e branca, seria a nação desenvolvida e em constante 

progresso no país. Por anos essa concepção de inferioridade do Nordeste, e 

superioridade do Sudeste, foi alimentada por jornalistas e curiosos em suas 

narrativas de viagem. Tal concepção é difícil de dissipar, já que o “Nordeste é uma 

produção imagético-discursiva formada a partir de uma sensibilidade cada vez mais 

específica, gestada historicamente, em relação a uma dada área do país” 

(ALBUQUERQUE JR., 2011, p. 62). 

 Focalizando o sertão, agora no sentido literário, volta-se ao estudo do 

regionalismo, que se inicia mais consistente no século XIX, com as produções 

literárias de José de Alencar, Bernardo Guimarães, Visconde de Taunay e Franklin 

Távora. Nessa época, os romances retratavam o ambiente regional, mas de forma 

ainda idealizada do europeu, com pouca representatividade da língua nativa e os 
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costumes ainda distanciados. O sertão é belo e bom. O homem sertanejo é 

apresentado como sendo sentimental e pitoresco. A exemplo, o romance O 

Cabeleira (1876), de Távora, em que José de Gomes (Cabeleira), aterroriza a região 

da província de Pernambuco com seu bando de cangaceiros, mas apaixona-se por 

Luísa e resolve mudar o rumo de sua vida. Outro romance característico dessa 

época é O sertanejo (1875), em que Arnaldo é vaqueiro cearense, simples e bom. 

    Já o sertão como espaço do fatalismo, é visto especificamente em Os 

Sertões, com Euclides da Cunha. Albuquerque Jr. (2011) observa que a obra é um 

marco na discussão da identidade nacional, onde o sertão é  

 

[...] muito mais um espaço substancial, emocional, do que um recorte 
territorial preciso; é uma imagem-força que procura conjugar elementos 
geográficos, linguísticos, culturais, modos de vida, bem como fatos 
históricos de interiorização como as bandeiras, as entradas, a garimpagem, 
o cangaço, o latifúndio, o messianismo, as secas, o êxodo, etc. 
(ALBUQUERQUE JR., 2011, p. 67). 

 

 A obra de Euclides da Cunha apresenta o sertão como um mosaico, cada 

parte representa um elemento sertanejo, constituindo de certa forma a 

essencialidade do país, transpondo as barreiras que separam o litoral do interior, já 

que a indiferença sociocultural entre Nordeste e Sudeste é colocada na obra como 

superada, mesmo que inconscientemente, ou seja, o autor não questiona os 

aspectos que antes eram citados como superiores pelos jornalistas e críticos. 

 O autor afirma que o sertanejo não vem de uma raça inferior, mas que a difícil 

sobrevivência na terra chamada sertão é que o distancia do desenvolvimento sulista, 

isto é, a sua obra é uma denúncia do descaso público com a região nordestina. Bosi 

(2006) aponta que o livro está situado no nível da cultura científica e histórica, por 

retratar minuciosamente a terra, o homem e a luta. Para ele, “Euclides fez geografia 

humana e sociologia como um espírito atilado poderia fazê-las no começo do século, 

em nosso meio intelectual, então avesso à observação demorada e à pesquisa pura” 

(BOSI, 2006, p. 330).  

 Antonio Candido (2006) afirma sobre o livro de Cunha o seguinte: 

 

[...] típico exemplo da fusão, bem brasileira, de ciência mal digerida, ênfase 
oratória e intuições fulgurantes. Livro posto entre a literatura e a sociologia 
naturalista, Os Sertões assinalam um fim e um começo: o fim do 
imperialismo literário, o começo da análise científica aplicada aos aspectos 
mais importantes da sociedade brasileira (no caso, as contradições contidas 
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na diferença de cultura entre as regiões litorâneas e o interior) (CANDIDO, 
2006, p. 140-141). 

 

 Os Sertões caracteriza-se como uma mistura de ideias contraditórias, a 

escrita euclidiana contrapõe sentidos, mesmo que não rebaixe o sertanejo, o coloca 

como um vivente fora do contexto de vida antes conhecido pelo autor, é como se ele 

fosse um estrangeiro em terras desconhecidas. Sendo assim, Os Sertões “são um 

livro de ciência e de paixão, de análise e de protesto; eis o paradoxo que assistiu à 

gênese daquelas páginas em que alterna a certeza do fim das ‘raças retrógradas’ e 

a denúncia do crime que a carnificina de Canudos representou” (BOSI, 2006, p. 

330).   

Apesar de ter um cunho político cultural, o espaço é apresentado como um 

“destempero da natureza”, os aspectos deterministas são facilmente encontrados, 

mas não trabalhados para apresentar a destruição do sertanejo, mas a superação 

deste. Nesse trecho, observa-se a constituição do espaço sertão: 

 

As condições estruturais da terra lá se vincularam à violência máxima dos 
agentes exteriores para o desenho de relevos estupendos. [...] no 
enterroado do chão, no desmantelo dos cerros quase desnudos, no 
contorcido dos leitos secos dos ribeirões efêmeros, no constrito das 
gargantas e no quase convulsivo de uma flora decídua embaralhada em 
esgalhos – é de algum modo o martírio da terra [...] (CUNHA, 1998, p.24). 

 

O espaço é apresentado por Cunha como sendo o que diferencia mais 

concretamente as regiões, para Oliveira (1998, p. 202) “o sertão seria mesmo a 

prova da existência de fronteiras internas que ameaçavam a nacionalidade. Para 

Euclides era mister tornar a totalidade do espaço territorial um espaço nacional”. 

 Os Sertões é o início de mudança que marca o pensamento social do país, 

levando-o à produção de uma identidade nacional, pois a temática do sertão 

abordada por Euclides da Cunha favoreceu aos intelectuais da época possibilidades 

de integrar o grande espaço do interior ao litoral, criticando os padrões externos que 

influenciavam completamente a cultura brasileira. Com sua linguagem de “estilismo 

febril”, o autor dirigiu seu olhar técnico5 em direção ao ser humano vivente do sertão, 

                                                           
5
 Euclides da Cunha foi formado em Engenharia Militar e bacharel em Matemática e Ciências Físicas 

e Naturais, e dedicou-se a profissão. Na sua obra, Os Sertões, vemos a análise que ele faz do 
espaço: o relevo, a hidrografia, a fauna, a flora e o clima. Tendo como preocupação o último – o 
clima, Euclides da Cunha procurava desvendar as causas do desalinho climático que tanto assolava 
os sertanejos, por isso logo em “A Terra”, é perceptível os termos técnicos utilizados em seu estudo 
pelo sertão. 
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apresentou em meio às suas formatações mitológicas o sertanejo como um ser 

audaz, mesmo com todo o determinismo abordado. 

O sertão ganha notoriedade plena na literatura após o primeiro momento 

moderno6, com o fortalecimento do regionalismo literário e a crescente produção 

literária de diversos autores regionais. Tal repercussão se viabiliza por dois fatores 

primordiais: a influência da nova estética artística e a situação política por que o país 

passava. Em relação à primeira, é preciso ressaltar que o movimento modernista 

inicial propôs uma “libertação” das amarras do estilo e da linguagem utilizada até 

então, sendo essa a influência dada aos regionalistas, pois em relação aos 

significados literários há uma diferença entre os dois momentos, haja vista que a 

Semana de 22 exaltou mais a arte moderna do que o segundo período.  

Os fatores históricos do país na época muito influenciaram a literatura de 30, 

principalmente a prosa, como a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque causou 

uma crise econômica mundial, sendo no Brasil a crise cafeeira; a Revolução de 

1930, que ocasionou a caída da República Velha, além do declínio do Nordeste pelo 

descaso político. Tais fatores desencadearam uma literatura com a ficção mais 

próxima dos gêneros documentário e reportagem, com estilo caracterizado pela 

“rudeza”, pela necessidade de apresentar os fatos diretamente, buscando no 

Naturalismo e no Realismo “bruto” a abordagem regionalista que precisavam (BOSI, 

2006). 

O realismo é caracterizado como bruto por “[...] corresponder ao plano dos 

efeitos que a sua prosa visa a produzir no leitor: é um romance que analisa, agride, 

protesta” (BOSI, 2006, p. 416 – rodapé). É justamente esse realismo psicológico e 

bruto que encontramos nos romances produzidos nesse período, que apresentam 

regiões específicas do país, principalmente o Nordeste e o Sul.  

No Nordeste, o sertão e o agreste predominaram nas narrativas, trazendo 

uma paisagem familiar: a seca e a decadência no interior, o cangaço, o poderio dos 

coronéis e as iniciantes classes médias vivendo uma fase urbanizada. Nos nomes 

                                                           
6
 O Modernismo efetivou-se com a Semana de Arte Moderna em 1922, onde os artistas buscavam 

quebrar os padrões parnasianos e estabelecer uma nova estética, voltada para o próprio país, sendo 
o nacionalismo o principal foco literário. A exemplo, obras de Mário de Andrade, como Macunaíma, 
era uma tentativa de unir os elementos substanciais que representavam a cultura e sociedade 
brasileira, “[...] o autor pensa a nação como um encontro de diferentes épocas, espaços, imagens e 
vozes” (ALBUQUERQUE JR., 2011, p. 59). 
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de Graciliano Ramos, José Lins do Rêgo, Rachel de Queiroz e Jorge Amado foi que 

se consolidou a “era do romance brasileiro”.  

O espaço sertão retratado em O Quinze (Rachel de Queiroz), Vidas Secas, 

São Bernardo (Graciliano Ramos), Seara Vermelha (Jorge Amado), retratam a 

tensão existente entre o sertanejo e o meio natural e social, moldando assim a 

personalidade do ser daquela região, oprimido e inutilizado perante ao que é 

imposto pela degradação do sertão e a opressão da sociedade. São exemplos: 

Fabiano (Vidas Secas), retirante oprimido pela seca e pelos poderosos donos de 

gado da região, que se vê condicionado a ser inferior e sem grande expressão 

diante do que vive; Chico Bento (O Quinze), em meio à seca, é desprezado pela sua 

patroa e busca um rumo na capital, mas é oprimido todo o tempo sem obter grande 

sucesso no que deseja para si e sua família.  

Outras denúncias da região Nordeste são encontradas nas obras do “ciclo do 

cacau” de Jorge Amado, em que o patriarcalismo e o coronelismo predominavam 

sobre os menos favorecidos; e o “ciclo da cana-de-açúcar” de José Lins do Rêgo, 

onde o autor apresentou a decadência dos engenhos de açúcar da região e do 

poder imposto pelos senhores dos engenhos, que são suplantados pelos usineiros. 

A imagem do sertão retratada nos romances apresenta o espaço – seco, 

inóspito, opressor, a sociedade – dividida entre senhores donos de terra, 

cangaceiros e famílias desfavorecidas, a linguagem – oral, de um regionalismo 

“léxico e sintático”. Esta última tem grande destaque em diferenciar o romance 

regionalista moderno dos anteriores (romântico, naturalista, pré-moderno), já que a 

oralidade e os fatos cotidianos do sertanejo são preservadas na narrativa, além das 

tradições, culinária e religiosidade serem também representadas sem deformações. 

Segundo Bosi (2006), os fatos tratados pelos escritores no romance de 1930  

 

[...] assumem significação menos ‘ingênua’ e servem para revelar as graves 
lesões que a vida em sociedade produz no tecido da pessoa humana: 
logram por isso alcançar uma densidade moral e uma verdade histórica 
muito mais profunda. Há menor proliferação de tipos secundários e 
pitorescos: as figuras são tratadas em seu nexo dinâmico com a paisagem e 
a realidade socioeconômica [...] (BOSI, 2006, p. 419). 

 

 Dessa forma, o sertão e o sertanejo foram apresentados à sociedade 

brasileira como forma de denúncia pelo descaso sofrido na região.  As imagens 

sertanejas são baseadas no espaço e no emblema posto ao Nordeste, “região-
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problema”, em que o atraso e a opressão sofrida pelo sertanejo possuem causas, 

não consequências de serem uma “raça inferior” aos sulistas, precisam de 

intervenção do Estado, e de inclusão ao território e a nação brasileira.  

 

  

2.3.1 O sertão e os impasses do regionalismo na contemporaneidade  

 

 Para abordar o sertão nos estudos literários contemporâneos é preciso 

discutir a concepção de regionalismo que foi construída pelos críticos após o 

“Romance de 30”. Como romance inicial desse novo período está Grande Sertão: 

Veredas, de João Guimarães Rosa, publicado em 1956. 

 Inicialmente, trataremos da visão de Antonio Candido, que em alguns de seus 

ensaios confirma que o regionalismo foi realmente uma fase importante, que 

focalizou uma realidade local, mas em contraponto, ele pondera sobre as condições 

em que pode ou não mais existir: 

 

[...] tanto na crítica brasileira quanto na latino-americana, a palavra de 
ordem é “morte ao Regionalismo”, quanto ao presente, e menosprezo pelo 
que foi, quanto ao passado. Esta atitude é criticamente boa se a tomarmos 
como um “basta!” à tirania do pitoresco, que vem a ser afinal de contas uma 
literatura de exportação e exotismo fácil. Mas é forçoso convir que, 
justamente porque a literatura desempenha funções na vida da sociedade, 
não depende apenas da opinião crítica que o regionalismo exista ou deixe 
de existir. Ele existiu, existe e existirá enquanto houver condições como as 
do subdesenvolvimento, que forçam o escritor a focalizar como tema as 
culturas rústicas mais ou menos à margem da cultura urbana (CANDIDO, 
1999, p. 86). 

 

 Dessa forma, para Candido, a literatura regionalista é uma forma de expor os 

problemas sociais e políticos do mundo subdesenvolvido, e assim caracteriza o 

romance de 30 como sendo o romance social e do Nordeste. A utilização da 

linguagem típica de cada região nos romances, compõem para o crítico um quadro 

de linguagem inculta e cheia de peculiaridades, sobretudo no Romantismo e no 

Naturalismo, além do “tema rústico puxar para os aspectos exóticos e pitorescos” 

(CANDIDO, 1999, p. 86). 

 Caracterizado como obra de um “super regionalismo” encontra-se o romance 

de Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas, que representa, segundo Candido 

(1999), um exemplo de regionalismo bem feito. A concepção que ele aborda é que o 

regionalismo vai se “[...] modificando e adaptando, superando as formas mais 
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grosseiras até dar a impressão de que se dissolveu na generalidade dos temas 

universais, como é normal em toda obra bem feita” (CANDIDO, 1999, p. 86).  

 É coerente pensar que o espaço apresentado nos “romances do Nordeste” foi 

modificado com o tempo, a urbanização e alguns míseros investimentos estatais 

foram realizados na região semiárida para amenizar os problemas relacionados ao 

clima. A globalização estende as informações a nível nacional, facilitando o acesso 

dos serviços disponibilizados por parte dos nordestinos, o desenvolvimento voltado à 

educação já chega às gerações mais novas. Porém, a cultura, os costumes, 

algumas tradições, o linguajar, elementos típicos de cada região não podem ser 

ignorados. A Literatura como representação ficcional do real não pode desconsiderar 

tais características, provando assim a continuação de narrativas regionais, sejam 

contos, crônicas, poesias e romances.  

 A visão dos críticos literários sobre a literatura regionalista é em determinados 

aspectos muito radical, sendo feita a recusa até mesmo do uso da palavra 

“regionalismo”, porém, deve ser apontado que o regionalismo de 1930 foi 

considerado “marco zero” de uma época revolucionária, onde os problemas da 

sociedade menos favorecida foram denunciados. Essa perspectiva não é 

apresentada só nos estudos de Candido, desde o início do Modernismo que Mário 

de Andrade, preocupado com a busca das raízes culturais brasileiras, ou seja, da 

cultura indígena e negra, considera o regionalismo como uma “praga” que se 

instaura na literatura, desviando a atenção do foco cultural formador da identidade 

nacional.  

 Na contemporaneidade, essa ruptura inicial com o passado é 

metamorfoseada por Guimarães Rosa. Como afirma Bosi (2006), o autor 

universalizou o espaço sertão, através de seus conteúdos sociais e psicológicos 

veiculados pela arte literária, desfaz as fronteiras entre narrativa e lírica, e faz uso 

das figuras de linguagem em harmonia com a musicalidade exposta na obra. 

“Quanto à dialética da trama [...] não se processa mediante a análise das fraturas 

psíquicas nem pela mimese de grupos e tipos locais: faz-se pela interação assídua 

da personagem com um Todo natural-cultural onipresente: o sertão” (BOSI, 2006, p. 

460). 

 No romance de Guimarães Rosa, o sertão é apresentado pelos 

acontecimentos narrados por Riobaldo (personagem-protagonista-narrador), típicos 

do sertão, como as disputas entre jagunços e sertanejos, com uma linguagem 
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regionalista e repleta de originalidade, em que o sertão vai sendo proferido, listado 

nas características que o narrador vai ao longo do seu monólogo apresentando e 

universalizando o sertão. A disputa da imagem de sertão fundida à urbanização é 

logo colocada pelo narrador: 

 

O senhor tolere, isto é sertão. Uns querem que não seja: que situado sertão 
é por os campos-gerais a fora a dentro, eles dizem, fim de rumo, terras 
altas, demais do Urucúia. Toleima. Para os de Corinto e do Curvelo, então, 
o aqui não é dito Sertão? Ah, que tem maior! Lugar sertão se divulga: é 
onde os pastos carecem de fechos; onde um pode torar dez, quinze léguas, 
sem topar com casa de morador; [...] mas, hoje, na beira dele, tudo dá – 
fazendões de fazendas, almargem de vargens de bom render, as vazantes; 
culturas que vão de mata em mata, madeiras de grossura, até ainda virgens 
dessas lá há. O gerais corre em volta. Esses gerais são sem tamanho. [...] o 
sertão está em toda parte (ROSA, 2015, p. 19).    

  

 A alma do sertanejo está na paisagem, na fauna, na flora, no vento, na vida 

que se vive e no que para ele é considerado sertão. Em vários outros trechos da 

obra a dimensão do sertão é apresentada, como “o sertão é do tamanho do mundo”, 

“o jagunço é o sertão”, “[...] sertão é isto”, “Sertão. Sabe senhor: sertão é onde o 

pensamento da gente se forma mais forte [...]”.  

 É indubitável afirmar que Guimarães Rosa foi um inovador da perspectiva 

regionalista na contemporaneidade, o sertão é realmente retratado por um sertanejo. 

É preciso discutir que o autor não iniciou seu trabalho do “zero”, seus estudos pela 

região mineira e a influência dos precursores do regionalismo brasileiro serviram de 

grande suporte, pode-se dizer que ele partiu da “matéria bruta”.  

  Consequentemente, o fenômeno do regionalismo continua presente na 

produção literária contemporânea brasileira. Os críticos aceitando ou não, a temática 

vai sendo trabalhada com primazia artística em maior ou menor grau. O sertão 

desde o Romantismo até a contemporaneidade é lapidado por prosadores e poetas, 

mas sempre constituirá um espaço singular, geográfico, religioso e principalmente 

imagético e simbólico. A necessidade da união do sertão com a literatura se deu há 

muito tempo e continua a propagar-se nas obras contemporâneas. Seja com a 

transfiguração proposta pelos críticos ou com a permanência de traços tradicionais 

(linguagem, espaço), o sertão sempre será parte constituinte da nação brasileira.  
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3. QUANDO É PRECISO DEIXAR O SEU TORRÃO: PERSONAGENS QUE 

MIGRAM DO SERTÃO 

 

O sertão, nas diferentes formas como é representado na literatura brasileira, 

nos instiga a refletir não somente acerca de sua definição como espaço histórico e 

geográfico, mas sobre a relação dele com os seres que o habitam. O sertanejo como 

vivente desse espaço, constitui juntamente com esse uma representação relacional. 

 Representando o interior, o homem do sertão já foi estereotipado por 

décadas, suportando até os dias atuais fortes discriminações. Albuquerque Jr. em 

sua obra A invenção do Nordeste (2011), relata sobre as indagações dessa 

estereotipia, em que jornalistas sulistas nos anos de 1920 reforçaram este 

pensamento, como os intelectuais Oliveira Vianna e Dionísio Cerqueira, que “[...] 

veem no nordestino o próprio exemplo de degeneração racial [...]. Consideram a 

miséria uma consequência do encontro entre um hábitat desfavorável e uma raça, 

fruto do ‘cruzamento e indivíduos de raças extremas e da submestiçagem’” 

(ALBUQUERQUE JR., 2011, p. 56). Tais percepções são influenciadas pelo 

pensamento cientificista do século XIX, onde o homem é moralmente indissociável 

do seu espaço físico7.   

Essa caracterização pitoresca já foi observada por Candido (2006), ao definir 

o regionalismo como uma via de definição do espaço local, sendo o sertanejo 

“pitoresco, sentimental e jocoso”. E essa caracterização é construída pela sociedade 

brasileira com base das obras literárias, desde o Romantismo, como afirma o crítico. 

O homem do sertão, foi inferiorizado perante o homem do litoral e do grande centro 

econômico do país (São Paulo), que obteve maior ascensão industrial no século XX, 

além de ser considerado exótico, era subestimada sua capacidade intelectual, sendo 

exemplo de servilismo, ou seja, mão de obra barata para os sulistas. 

Com o advento da literatura regionalista, o sertanejo passou a ser 

conceituado como o herói do Nordeste. No romance O Cabeleira (1876), de Franklin 

Távora, temos a exemplo, o cangaceiro José de Gomes conhecido como Cabeleira. 

Sua caracterização é composta por traços extraordinários, como força física e 

resistência ao meio, além de uma coragem exímia. Coutinho (2001) afirma que no 

                                                           
1 

Segundo Rodriguéz (2011) a tendência cientificista da fisiologia social representa tanto a fisiologia 

humana como a comportamental perante o espaço. A noção de que os aspectos do ambiente podem 
influenciar no desenvolvimento do homem foi estudada por Cabanis em sua obra Relações do físico e 
do moral do homem, de 1802.
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final do século XIX e início do século XX, os escritores queriam situar a personagem 

sertaneja como uma identidade nacional, transformando-o assim em herói nacional: 

 

Cria-se, inclusive, um tipo de herói – o herói regional – de estatura quase 
épica em seus aspectos de super-homem, em luta contra um destino fatal, 
traçado pelas forças superiores do ambiente. [...] O Regionalismo foi uma 
das formas que assumiu o nacionalismo literário brasileiro, a partir do 
Romantismo. É uma das respostas à pergunta do séc. XIX sobre como 
deveria ser a literatura para ter caráter e identidade nacionais, isto é, para 
ser brasileira (COUTINHO, 2001, p. 1352-3).    

 

 Obra literária que consagrou o sertanejo como sobrevivente em um espaço 

inapropriado, sem condições de vida, esgotado em seus recursos naturais, 

dificultando a permanência de qualquer ser humano foi Os Sertões, de Euclides da 

Cunha. Após descrever um ambiente inóspito, o sertão, o autor descreve o ser que 

reside nesse habitat, o sertanejo.  

 

O sertanejo é antes de tudo um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos 
mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro 
lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o 
desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É 
desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete a fealdade 
típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e 
sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados (CUNHA, 1998, 
p. 118). 

 

 O sertanejo é descrito por Cunha como uma “raça forte” que tudo suporta, 

mas cansada, sem passos firmes e retos, a escorar-se em qualquer parede 

existente por perto, apoiando-se sempre sobre os estribos de seus cavalos. Esse é o 

ser pertencente ao sertão, segundo a visão do escritor.  Por esse viés, também 

Rachel de Queiroz apresenta o sertanejo como um homem telúrico, isto é, o foco 

narrativo dado ao homem nas suas relações com o meio geográfico, e nas 

condições socioeconômicas que o moldam (ZAIDAN FILHO, 2003).  

Tal percepção de Rachel de Queiroz condiz com a prosa do modernismo de 

1930, que segundo Bosi (2006) possui como característica fundamental a tensão 

crítica, em que os acontecimentos são utilizados nos romances para difundir as 

sérias lesões que a vida em sociedade produz no ser humano, e com isso, uma 

densidade moral e uma verdade histórica são reveladas. Nesse contexto 

modernista, as personagens são relacionadas mais diretamente com o meio em que 

habitam, pois há resistência e oposição (nem sempre de forma explícita) em relação 
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às condições de vida propiciadas pelo espaço. Nas obras do “romance de 30”, os 

escritores apresentaram essa relação homem/espaço, sendo em parte telúrica, 

como Rachel de Queiroz em O Quinze, onde apresenta o homem sertanejo e um 

conjunto de traços que revelam essa relação entre ele e a terra. Entre tais aspectos 

estão o apego à terra, a solidão, a solidariedade e o fatalismo (ZAIDAN FILHO, 

2003). Vista assim, a representação imaginária do sertanejo é a base de 

sustentação da imagem que se tem do sertão. 

 Nessa fase modernista, o herói sertanejo vai perdendo essa caracterização 

de guerreiro e torna-se o anti-herói, representado de maneira mais aderente à 

realidade, o ser humano fragilizado que sofre com as condições de vida impostas 

pela natureza e pelas oligarquias, e busca outras formas de sobrevivência, 

adentrando assim nos movimentos migratórios do interior para o litoral, e do 

Nordeste para o Norte e Sudeste. 

Em muitas obras do modernismo de 1930, o movimento migratório é tema da 

narração, desde O Quinze, Vidas Secas, A Bagaceira, até mesmo contos e crônicas 

modernas. É oportuno aqui mencionar as situações que os nordestinos passaram 

durante o processo migratório, pois a literatura como recriação artística da realidade 

apresenta todo o percurso do sertanejo para a capital: causas da saída, trajeto 

dolorido, chegada ou não ao lugar pretendido.  

A migração corresponde à saída de pessoas de um local/região para outro 

(a), interferindo dessa forma na população dos dois espaços, de onde saem e aonde 

chegam. No caso mais específico a ser tratado, é a migração do campo para os 

centros urbanos (econômicos), conhecida como êxodo rural. Para Evangelista e 

Carvalho (2001), o êxodo rural é “uma aceleração da migração rural-urbana, 

podendo caracterizar um processo de expulsão”. Tal processo dá-se primeiro pela 

atração, seguido da expulsão; atração por causa da esperança vista na mudança, 

oportunidades de trabalho, melhores condições de moradia, saúde e educação nas 

grandes cidades. Já a expulsão ocorre por fatores mais específicos, como: clima, 

inundações e grandes períodos de estiagem, precárias condições de vida, questões 

fundiárias, urbanização e as desigualdades regionais. 

Sobre as desigualdades regionais, Durhan (1973) ressalva que 

   

A migração se apresenta como um aspecto das transformações econômicas 
que constituem o elemento que orienta os movimentos migratórios. A 
redistribuição da população causada por este movimento prende-se ao 
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desenvolvimento diferencial das diversas regiões do país (DURHAN, 1973 
apud FERRARI, 2005, p. 7).  

 

 Dessa forma, vemos que o rumo traçado pelo migrante é em busca dos 

grandes polos industriais, que no caso do Brasil, desenvolveram-se principalmente 

em São Paulo no século XX. Foi a cidade que deu maior expansão ao capitalismo, 

tornando-se economicamente superior aos outros espaços do país. Daí atrair um 

grande número de imigrantes, no caso do Nordeste, precisamente aqueles que não 

possuíam terras e acabavam sendo vulneráveis em relação à permanência no local 

de origem. Os agricultores do semiárido nordestino, a partir da década de 1920, 

foram os principais migrantes para o Sudeste do Brasil, devido à desvalorização 

socioeconômica de sua região.  

 Com a migração surge o processo de desenraizamento em relação às 

tradições e à cultura dos migrantes, que foram deixadas em sua terra, e que às 

vezes renasce ou não no seu novo ambiente, pois as relações culturais que 

condizem com esse processo passam por um deslocamento (BOSI, 2002). São as 

memórias, imagens e a busca pela tradição nesse novo espaço, que promovem 

inter-relações entre os diferentes costumes sociais.  Sobral (1993) aborda que: 

 
a trajetória do migrante é marcada pela reelaboração de seus referenciais 
identificatórios – traços socioculturais com os quais os sujeitos se 
identificam e a partir dos quais se fazem reconhecidos como membros de 
um grupo – e, portanto, envolve o questionamento de valores e de imagens 
de si e do outro (SOBRAL, 1993, p. 19).  

 

 Portanto, a migração envolve não só aspectos econômicos da vida dos 

migrantes, mas também sociais e culturais. As perspectivas que giram em torno do 

deslocamento e a chegada a uma nova fase são aspectos presentes na literatura 

produzida por volta dos anos de 1930. Vemos nitidamente esse aspecto em O 

Quinze, quando Conceição aconselha seus compadres a irem a São Paulo, 

 

 ― Porque vocês não vão para São Paulo? Diz que lá é muito bom... 
Trabalho por toda parte, clima sadio... Podem até enriquecer... [...] Chico 
Bento ajuntou: ― Eu já tenho ouvido contar muita coisa boa do São Paulo. 
Terra de dinheiro, de café, cheia de marinheiro... (QUEIROZ, 2004, p. 114-
115). 

 

 Como romance de fundo social, O Quinze revela uma realidade do Nordeste 

na época, o êxodo rural causado pela seca e a ausência de investimento 
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governamental para os pequenos trabalhadores nordestinos. Depois de serem 

expostos aos atrativos do Sul e expulsos pela severidade da seca, as personagens 

seguiram caminho. 

 É importante considerar que apesar de serem agentes de denúncia social na 

época, os romances regionalistas também permitiram que a visão estereotipada do 

Nordeste fosse arraigada pelos sulistas, mesmo que de forma distorcida, pois muitas 

obras criticavam a mesma crueza da terra massacrante, os pobres seres viventes, 

as oligarquias dominantes, o messianismo e o cangaço. As interpretações que os 

leitores e críticos fizeram das obras reforçaram uma imagem que foi reproduzida 

somente com base nos dos aspectos desfavoráveis. Albuquerque Jr. (2011) situa o 

discurso da estereotipia como “[...] um discurso assertivo, repetitivo, é uma fala 

arrogante, uma linguagem que leva à estabilidade acrítica, é fruto de uma voz 

segura e autossuficiente que se arroga o direito de dizer o que é o outro em poucas 

palavras”, como se os nordestinos fossem uma invenção das relações de poder que 

o Sul considerava possuir (ALBUQUERQUE JR., 2011, p. 30). 

 O trajeto percorrido pelos que migraram em busca de melhores condições de 

vida foi massacrante, primeiro por deixar seu lugar, sua cultura, “desenraizar-se”; 

segundo, pelas condições de saída, a pé, às vezes com o auxílio de um exaurido 

jumento, até chegar à cidade grande e ser transportado miseravelmente em porões 

de navios, caminhões paus-de- arara ou em trens, com passagens de segunda 

classe. 

 A Bagaceira, de José Américo de Almeida, expressa de forma poética e 

telúrica o êxodo provocado pela seca de 1898,  

 

Os fantasmas estropiados como que iam dançando, de tão trôpegos e 
trêmulos, num passo arrastado de quem leva as pernas, em vez de ser 
levado por elas. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer 
voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam aonde iam. 
Expulsos do seu paraíso por espadas de fogo, iam, ao acaso, em 
descaminhos, no arrastão dos maus fados. 
Fugiam do sol e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. 
Adelgaçados na magreira cômica, cresciam, como se o vento os levantasse. 
E os braços afinados desciam-lhes aos joelhos, de mãos abanando. 
Vinham escoteiros. Menos os hidrópicos – doentes da alimentação tóxica – 
com os fardos das barrigas alarmantes. 
Não tinham sexo, nem idade, nem condição humana. Eram os retirantes. 
Nada mais (ALMEIDA, 2006, p. 08).  
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 Ao vincular a descrição literária de Almeida à realidade histórica, é possível 

comparar com um trecho jornalístico apresentado ao Jornal Cruzeiro em 1951, que 

descreve as condições que os indivíduos chegavam ao Sul. É perceptível em ambos 

os textos essa mesma visão dos migrantes: 

 

Pelo asfalto das grandes cidades do Sul se arrastam os sobreviventes da 
contínua retirada da fome.... Eles vieram, apertados como animais nos 
vagões de carga, nas segundas classes dos trens. Ou empilhados, como 
aves em engradados, nos caminhões que o povo já batizou de paus-de-
arara. Ou jogados, como fardos, nos porões de terceira dos navios 
costeiros. Muitos ficam pelos caminhos. As estradas que descem do Norte 
estão salpicadas de cruzes toscas e solitárias que logo o matagal encobre 
(FERRARI, 2005, p. 102). 

 

 Os retirantes seguem em grupos, sejam famílias, vizinhos, parentes em geral, 

dificilmente marcham sozinhos. Como afirma Brito (2009), a migração é familiar e 

muitas vezes definitiva, pois agregado à família torna-se mais fácil se articular nas 

interações sociais na região urbana. Sobre a mudança ser definitiva, o pesquisador 

associa ao tempo de permanência na cidade à residência estabelecida e a 

incorporação à cultura urbana. 

 As famílias são acometidas por mazelas durante o percurso, a fome, a sede, 

doenças e até morte são constantes. Sabe-se que nem todos que iniciam o percurso 

chegam ao fim esperado, muitos ficam pelo caminho, se perdem ou morrem. No 

romance O Quinze, a situação do vaqueiro Chico Bento é exemplo de tal 

circunstância, que devido ser dispensado pela dona da fazenda, tendo como 

justificativa o período da seca, o vaqueiro só vê como único recurso “arribar”, pois 

“sem legume, sem serviço, sem meios de nenhuma espécie, não havia de ficar 

morrendo de fome, enquanto a seca durasse” (QUEIROZ, 2004, p. 31).  

Ao sair de Quixadá (interior do Ceará), Chico Bento com sua mulher, sua 

cunhada e os cinco filhos pequenos seguem a pé até Fortaleza, passando por 

inúmeras dificuldades. Primeiro, Mocinha, a cunhada, resolve ficar pelo caminho 

para trabalhar em casa de D. Eugênia; segundo, seu filho Josias morre por ter 

comido mandioca crua; terceiro, seu filho mais velho, Pedro, toma sumiço pelo 

caminho; e quarto, seu filho mais novo, Duquinha, foi dado aos cuidados da 

madrinha, pois não tinham recursos para zelar pelo menino. 

 O silêncio é uma consequência do cansaço acarretado pelo sofrimento da 

viagem, em várias passagens de obras literárias ele é situado. Somente ouve-se o 
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estalido seco das folhas ou o vento que surge ao entardecer, que proporciona 

alguns ruídos, pois a expressão verbal é tão árida quanto o solo sertanejo, entre os 

migrantes não há mais que pequenos diálogos. Tal aspecto se configura em Vidas 

Secas de Graciliano Ramos, cujas personagens são silenciadas, representando a 

desumanização que a seca promoveu nelas. A família de retirantes caminha 

silenciosamente por horas a fio: “estavam cansados e famintos”, e sinha Vitória 

ainda justifica ter matado o papagaio e o transformado na refeição da família por ser 

mudo, como é informado pelo narrador do romance: “[...] justificara-se declarando a 

si mesma que ele era mudo e inútil. Não podia deixar de ser mudo. Ordinariamente a 

família falava pouco. E depois daquele desastre viviam todos calados, raramente 

soltavam palavras curtas” (RAMOS, 2006, p. 12). 

 Assim como nos acontecimentos históricos reais, após todo o trajeto 

realizado, as personagens dos romances regionalistas chegam (em parte) ao seu 

destino prometido, seja São Paulo ou outras regiões também produtivas, como a 

extração de borracha no Norte, que perdurou por anos. Segundo Brito (2009), a 

migração era um processo racional para o ser que migrava, pois esse buscava êxito 

em sua vida, e funcional para o desenvolvimento da economia e modernização da 

sociedade.  

Porém, mesmo com essa mobilidade espacial, eram poucos os migrantes que 

conseguiam tornar realidade seus objetivos tanto ansiados, já que os entraves 

colocados pela estrutura rígida da sociedade seletiva sulista, não permitiam o 

crescimento econômico dos novos habitantes. Estes acabavam vivendo 

miseravelmente em uma região sem a sensação de pertencimento, ou retornavam 

ao seu torrão, quando as chuvas eram anunciadas. Viviam em áreas suburbanas, 

sem as menores condições de saneamento e recursos educacionais, crianças e 

adolescentes trabalhavam em casas de família para ter no mínimo um teto, 

mulheres buscavam na promiscuidade um meio de sobrevivência e os homens 

trabalhavam em regimes pesados ou viviam de simples “bicos” para sobreviver. 

 Ribeiro e Silva (2005) afirmam que a Região Nordeste sempre foi a que 

possuiu maior número de pessoas que saiam rumo à “locomotiva econômica do 

Brasil” (São Paulo), e mesmo com o decorrer dos anos, ainda na década de 1990 

“[...] continua sendo a que mais perde população, havendo um aumento de 7,6% nas 

saídas de nordestinos, correspondendo a aproximadamente 1,4 milhão de 

migrantes. A maioria teve a Região Sudeste como destino, registrando 70,9% dos 



53 
 

deslocamentos” (p. 12488). Por consequência de preconceitos, discriminações e 

generalizações, o nordestino sofreu durante o processo de migração, desde deixar 

sua terra natal, o percurso e a chegada nada receptiva.   

 O sertanejo caracterizado pelo imaginário literário e pela realidade reafirma a 

necessidade de construção da identidade regional como símbolo imagético-

discursivo da nacionalidade, refutando as aparências europeias que tantos 

brasileiros buscaram possuir. Vista assim, a imagem da vida sertaneja não encobre 

a situação de desigualdade regional vivida por tantos nordestinos. Durante séculos 

ela foi abordada e deve sempre ser tema trabalhado, como os escritores 

contemporâneos assim também abordam, de forma mais universal, como o fez 

Guimarães Rosa.  

 

 

3.1 “Náufragos” 

 

 Moreira Campos traz sempre em seus contos a fragilidade humana, seja 

dentro do espaço urbano, ou retratando a vida rural, em um tempo que é muitas 

vezes simbólico e outras em que a personagem é essencialmente uma 

consequência do tempo. Os narradores moreirianos constroem a imagem do ser 

humano a ser conhecida e acrescida pelo leitor, se alongando não nas descrições, 

mas nas sensações vividas pelas personagens, o que, segundo Barthes (2001) são 

chamados de índices, ou seja, o modo de ser, comportamentos, características 

físicas e principalmente psicológicas que são atribuídas às personagens.  

 Suas personagens são fruto de uma amálgama de elementos sensoriais, 

imaginários e de recordações, que influenciam nas limitações do ser humano e suas 

possíveis habilidades de sobrevivência, dando um efeito verossímil as suas 

personagens. Como já visto no capítulo anterior, Moreira Campos buscava em suas 

recordações a essência de suas personagens. São as experiências adquiridas, as 

histórias que ouvia os mais velhos contando nas calçadas e as pessoas com quem 

conviveu que influenciaram fortemente seus contos, notoriamente tais contextos 

foram transfigurados em suas narrativas literárias.      

 Esses aspectos são abordados na leitura do conto “Náufragos”, que gira em 

torno da perplexidade de uma pequena cidade do interior que sofre com as 

enchentes do rio Salgado, especificamente a família de seu Bento. 
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 Inicialmente, observa-se a questão social abordada no conto, em que o autor 

elabora, ainda que discretamente, o retrato que assimile uma sociedade oprimida 

pelo poderio local e pelas fundações governamentais. Candido (2004) afirma que o 

pobre adentra a literatura como tema importante quando se percebeu que a miséria 

instaurada era fruto da injustiça causada pelos “produtores da riqueza”. Dessa 

forma, o oprimido passa a ser resgatado nas produções literárias de cunho mais 

social. No caso do conto em estudo, essa representação social está na figura do 

sertanejo, homem do interior geográfico cearense, pois a narrativa, ao retratar o rio 

Salgado referido, permite a localização espacial das personagens.  

 Diferentemente das obras regionalistas abordadas até aqui, o processo de 

migração de seu Bento e sua família ocorre por causa das enchentes do rio no 

período de inverno rigoroso, e não devido à seca castigante que obrigava os 

sertanejos a deixarem o sertão. A destruição quase absoluta ocasionada pelas 

águas levou muitos agricultores a deixarem a cidade e migrarem para a capital, 

Fortaleza, em busca de emprego e moradia.  

 Em termos climáticos, a região Nordeste passa pelas duas estações, que 

dependendo da intensidade, causam transtornos na vida de sua população, seja a 

seca, com a falta de água que destrói as plantações, mata os animais e afasta as 

pessoas; ou as enchentes, que dependendo da intensidade, tem as mesmas 

consequências. Dessa forma, o êxodo rural acaba ocorrendo em qualquer uma das 

situações.  

 Em “Náufragos”, a seca é lembrada por seu Bento, que aos cinquenta anos 

presenciou a conhecida “seca do 15”, e mais tarde a de 32, quando sofrera junto 

com a mulher “dias longos de jejum”,  

 

Vira muitas secas, anos escassos de chuva, gente se arrastando em 
molambos pelas estradas, sob um sol de fogo, barriga vazia. Os urubus 
levantavam nuvens escuras no céu cinzento. E os homens caíam em cima 
dos bichos mortos e devoravam os restos da carniça. Perseguiam lagartos 
no tabuleiro seco. Mães que vendiam as filhas por uma porqueira de 
dinheiro, porque já estavam no fim, sem força no corpo e sem vontade na 
alma. Velho de respeito, dono de terra e que possuíra gado, pedia esmola 
(CAMPOS, 1996, p. 44). 

 

Publicado em 1949 em seu primeiro livro Vidas marginais, “Náufragos” é 

talvez o conto que mais representa a trajetória do sertanejo que precisa sair em 

retirada na busca de melhores condições de vida. Como agregado de terras alheias, 
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é o sertanejo que mais sofre as injustiças sociais nos períodos de míngua que 

atormentam o nordestino, como o próprio Bento alega: “gente pobre em terra pobre 

é assim mesmo: sem paradeiro, furando mundo, alpercata nas estradas, o poeirão 

atrás, cachorro magro farejando lagartixa” (CAMPOS, 1996, p. 45-46). 

  O conto inicia-se com a descrição do percurso do rio após o recebimento do 

enorme volume de água nos dias de chuva. A imagem pode ser formada pelo leitor 

devido à descrição minuciosa do narrador, que proporciona uma visão realista e viva 

da força que a água exerce sobre tudo,  

 

Inverno forte. Aguaceiro por toda a parte. O rio cresce, corre caudaloso. 
Águas barrentas, descem troncos de árvores, restos de palhoças. Outros 
detritos vão aderindo aos balseiros. E eles engordam, aumentam de corpo. 
Desviam-se da corrente e contornam as margens. Detêm-se num obstáculo 
qualquer: uma ponta de terra. Giram lentos, sem pressa, cheio de espumas. 
Mas a correnteza os agarrou outra vez e seguem rápidos no lombo do rio. 
Aí vem um cajueiro enorme. Deve ter sido arrancado de novo, que perdeu o 
viço. Flutua atrás a coberta de palha de um casebre. Ninguém vê o balseiro. 
Pensa na tragédia dos que se abrigaram sob aquele teto: uma história 
anônima e triste, com meninos barrigudos e mulheres sem sangue 
(CAMPOS, 1996, p. 42).   

 

 Os traços sinestésicos da primeira fase do contista estão perceptíveis nessa 

passagem do conto, já que seu alicerce foi constituído de traços impressionistas. 

Essa valoração dos estados sensoriais, a absorção do cenário e do momento 

descrito, além da intercalação entre luz e sombra, são alguns dos reflexos da sua 

maneira de captar o mundo, como afirma Monteiro (1980) sobre a percepção literária 

de Moreira Campos. 

Os arrasos da enchente provocam questionamentos dos moradores sobre a 

imensidão de água que atingirá a cidade, alguns acham que o inverno irá parar, 

outros comentam que a água chegará na igreja da matriz, os meninos se alegram 

por poder passear de canoa dentro da cidade e seu Bento só deseja que a chuva dê 

“trégua” por uns dias: “aquele mundo d’água o entristece. Esperava que o inverno 

parasse por uns dez dias. Ao contrário, a cheia aumentava, e, a continuar assim, 

estaria de novo na miséria, [...], sem ganho certo, dormindo debaixo dos pés de pau” 

(CAMPOS, 1996, p. 44). 

Em Menino de Engenho de José Lins do Rêgo, também podemos perceber a 

reação da população em relação ao rio Paraíba e sua cheia. A população aguarda 

ansiosa a água chegar e inundar a areia fina e seca do curso do rio: 
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De fato, dentro em pouco, um fio d’água apontava, numa ligeireza coleante 
e espantosa de cobra. Era a cabeça da cheia correndo. E quando passava 
por perto da gente, arrastando basculhos e garranchos, já a vista alcançava 
o leito do rio todo tomado d’água. 
— É muita água. O rio vai às margens. Vem com força de açude 
arrombado.  
O povo a gritar por todos os lados. E o barulho das águas que cresciam em 
ondas enchendo-nos os ouvidos. Num instante não se via nem um banco de 
areia descoberto (RÊGO, 2001, p. 39). 

 

A destruição deu-se quase que por completo, a cidade virou uma lama, a 

escola foi destruída, plantações, casebres e barrancos foram arrastados pela 

correnteza, famílias inteiras ficaram ao relento, doenças começaram a chegar, 

animais mortos entraram no processo de putrefação, os roubos iniciaram-se, 

crianças morreram, “brancos abrigaram brancos”. Sem eletricidade (pois desabou a 

usina elétrica), a cidade foi entregue ao tempo, visto que a ajuda esperada do 

governo tardava a chegar. 

Além do descaso governamental, outra denúncia é feita na pessoa de Bento, 

o abuso que os proprietários de terra realizavam com seus agregados, fazendo-os 

trabalhar pesado para sobreviver. O que nos relembra Fabiano, personagem de 

Vidas Secas, que sofre e é enganado e maltratado por seu patrão: “[...] Fabiano 

perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele 

de mão beijada! Estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta 

de alforria. O patrão zangou-se, repeliu a insolência [...]” (RAMOS, 2006, p. 94). 

Assim ocorre com Bento, sua trajetória é lembrada pelo narrador em mescla com a 

exploração da personagem: “nos anos de chuva voltava ao cabo da enxada. 

Trabalhava para os outros, sem nada de seu, sem nesga de terra. Serviu a muitos 

senhores, abrindo roçado de ‘meia’” (CAMPOS, 1996, 45).  

Agora era agregado de Seu Melquíades, “aluga seus braços a oito cruzeiros 

por dia”, mas antes, no Jaguaribe, trabalhava para o Coronel Juvêncio, em sua safra 

boa perdeu tudo por rixa: “o coronel zangou-se e um dia os seus roçados 

amanheceram por terra, a criação dentro esculhambando tudo. Canalha! ” 

(CAMPOS, 1996, p. 45). Seguidamente, trabalhou para Dr. Sabino, fazendo corte de 

carnaúba e cozendo cera, para ganhar somente trezentos e quarenta cruzeiros: “ 

vida de cachorro! Dando o seu suor para os estranhos!”. A revolta da personagem 

por ser explorada é evidente nos dois momentos anteriores, dado que relembra o 

trabalho realizado, e o desrespeito que é acometido pelos senhores de terra. É 

nestes trechos que percebemos o ponto de vista da personagem, questão já 
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abordada em estudos por Norman Friedman (2002), onde a fala da personagem 

mistura-se a do narrador onisciente, proporcionando uma apresentação vívida e 

coerente. É pelo discurso indireto livre que a indignação de Bento para com os 

patrões é expressada.  

Além das problemáticas regionais vividas pela figura do sertanejo, 

protagonista do conto, o apego à terra é notável, a sensação de pertencimento ao 

seu espaço. Relembra-se aqui o homem telúrico tão mencionado por Rachel de 

Queiroz em O Quinze. Com a plantação prestes a ser arrastada, Raimunda (mulher 

de Bento) sugere logo que saiam dali antes que a situação piore, porém, Bento 

apega-se a um fio de esperança: “[...] sentia arrancar-se daquele pedaço de terra, 

que seus braços e os de Sebastião haviam trabalhado. ― Não. A gente espera mais 

um dia. Pode ser que desça. Se não chover nas cabeceira, desce” (CAMPOS, 1996, 

p. 46). 

A vulnerabilidade humana é apresentada durante toda a narrativa, o narrador 

compõe um panorama das situações que os moradores padecem, desde “os seres 

em farrapos”, sem teto, “homens feios nas ruas, roubando para a matar a fome”, até 

a cena de um negro que se arrasta pelo chão visando chegar a uma cabocla moça, 

também deitada, e mete-lhe as mãos por baixo da saia, em que o ato ocorreu sem 

sustos, sem palavras, “apenas gestos”. Bento, ao presenciar tal cena, também não 

se assusta, pois “aquilo fazia parte da vida”, revelando que as personagens estavam 

esgotadas de suas condições, como o narrador mesmo coloca: “já não havia 

novidade na terra. A aflição se alojara nas almas dos homens” (CAMPOS, 1996, p. 

47).    

Ao tratar-se de uma trama “regionalista”, o sertão é representado no conto 

não somente pelo espaço em si, o rio, a pequena cidade, a estação de trem e a 

capital, que compõem o quadro imagético exterior, mas pela construção dele nas 

ações das personagens, visto que o foco narrativo de Moreira Campos se situa no 

interior do homem. Assim, o sertão imaginário no conto está na luta de Bento para 

sobreviver em sua terra. 

Como característica da forma breve, nesse caso, no conto, o sertão é 

apresentado por meio da técnica fotográfica, que aborda Moisés (2006), onde o 

narrador captura um momento principal e os seus arredores flagram aspectos não 

antes observados, como se o contista fosse “[...] um pescador de momentos 
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singulares cheios de significação [...] descobrir o que os outros não souberam ver 

com tanta clareza, não souberam sentir com tanta força” (BOSI, 2008, p. 9).  

Assim, as imagens do sertão no ato da leitura do conto “Náufragos”, são 

baseadas nos flashes captados pelo narrador e a personagem protagonista Bento, 

formulando um conjunto imagético-discursivo da fragilidade do povo sertanejo e ao 

mesmo tempo a valentia de seguir em frente, buscar um novo rumo.  

Através das sínteses dramáticas8 apresentadas pelo narrador diante dessas 

recordações de Bento sobre seu passado de secas e trabalho árduo, uma 

comparação irônica é feita entre os momentos da vida do agricultor, que é a 

presença e a ausência das chuvas, pois a água é símbolo de vivacidade e 

renovação para os sertanejos, mas em “Náufragos” torna-se o motivo da angústia. 

 

Tornou a olhar as águas largas do rio. Com mais uma chuva de papoco, as 
plantações ficariam cobertas e a sua tapera seria arrastada na corrente. A 
coisa tinha até graça: nunca lhe passara pela cabeça que o inverno um dia 
lhe viesse a fazer mal, atirá-lo de novo à miséria. Terra doida! (CAMPOS, 
1996, p. 46). 

 

 É preciso ressaltar que, diferentemente dos contos e romances que abordam 

o contexto da migração causada pelos desastres da seca, “Náufragos” apresenta a 

situação com causa contrária, ou seja, o excesso de água do rio inunda as 

plantações e destrói casas, levando a população à miséria. A abordagem do contista 

nesse conto, relaciona-se diretamente com o título, pois a vida das personagens é 

naufragada, as desgraças que assolam a família de Bento são agravadas com a 

enchente do rio Salgado, sendo refletida pela própria personagem como uma ironia 

da vida.  

Como sina conhecida do sertanejo, o êxodo rural torna-se em épocas difíceis 

a única solução à vista para ele, não sendo diferente com Bento e sua família, que 

após perderem tudo com a enchente do rio Salgado, deixam a cidade ribeirinha e 

vão à capital Fortaleza. Ao pedir auxílio ao seu antigo patrão não conseguiu mais 

que dez cruzeiros, e partiu juntamente com sua mulher Raimunda e seus filhos, 

Sebastião, o mais velho, e Aniceto, o mais novo. Na estação esperaram o trem para 

                                                           
8
 Segundo Moisés (2006), o passado e o futuro da personagem do conto precisam de uma 

significância dentro da narrativa, mas sem carecer de um conflito. “Quando muito, o contista 
apresentaria um sumário do passado, ou do futuro, que possa lançar alguma luz sobre a situação em 
foco: é a chamada síntese dramática.  
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iniciar o percurso, e novamente ressurge a imagem da viagem desgastante tão 

sentida em O Quinze e em A Bagaceira. Bento conseguiu embarcar: 

 

chegara o trem. Bento meteu-se com os seus num carro de segunda. Tudo 
cheio, sem lugares, por cima de trouxas, molambos, cestos velhos. Um 
homem de muletas. O ‘chão’ do carro cuspido. Choro de menino. Moscas 
nos cantos dos olhos. As mulheres tangiam as moscas. Suor e lama 
(CAMPOS, 1996, p. 49).  

 

É pertinente ressaltar a pontuação utilizada pelo autor nesse trecho, a sua 

habilidade de construir frases curtas e nominais para descrever todo um espaço. Tal 

apresentação constitui pessoas, animais e objetos como parte do cenário; sem 

ações, em rápidos flashes captados como que de rápidos olhares, situando o leitor 

no contexto do conto, assimilando assim mais uma forte característica do discurso 

moreiriano. 

Ao chegar a Fortaleza, a família de retirantes alojou-se em um espaço 

precário, “arranjaram uma casinha de palha, remendada com pedaços de lata, no 

Arraial Moura Brasil” (CAMPOS, 1996, p. 50). O Arraial Moura Brasil, hoje bairro de 

Fortaleza, prensado entre o Centro e a praia já foi décadas atrás um dos campos de 

concentração dos retirantes sertanejos que fugiam da seca do interior e buscavam 

refúgio na capital. Segundo Neves (1995),  

 

essa iniciativa, tomada pelo então Presidente do Estado Cel. Benjamim 
Barroso, de concentrar os necessitados num único local dentro da capital, 
para onde afluíam em desesperada fuga, representou uma novidade no 
tratamento da questão da assistência aos desvalidos da seca. Até então, o 
governo permitia a construção de abarracamentos em vários pontos da 
cidade, meio aleatoriamente, conforme muito mais o confuso movimento de 
chegada dos sertanejos- que até 1877 vinham a pé de várias regiões 
longínquas do interior – do que uma lógica de localização baseada nas 
emergentes técnicas urbanísticas e higienistas (NEVES, 1995, p. 96). 

 

 A ideia inicial dos campos de concentração, posteriormente chamados de 

“curral”, era oportunizar melhor tratamento aos sertanejos por estarem concentrados 

em um só lugar, porém, a promessa não se cumpriu. Com pouco abastecimento de 

alimentos e água e nenhuma condição de higiene, a aglomeração possibilitou a 

proliferação de doenças e muitos morreram no campo. O espaço era vigiado por 

soldados para evitar que os retirantes ocupassem o centro da cidade. Durante anos, 

os “currais” funcionaram em Fortaleza. 
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Com visão ao norte para a praia, não havia deslumbramento por parte dos 

sertanejos, como em “Náufragos”, onde Bento expressa nitidamente essa sensação, 

pois “[...] deixou-se ficar ali, debruçado a meia parede, olhando o mar, a vista 

perdida ao longe na imensidade das águas. ‘Mazão besta’, que ele tanto desejara 

conhecer, no tempo de menino, metido no mato” (CAMPOS, 1996, p. 50-51).  

Durante o processo de migração, muitos resolviam de Fortaleza seguir para 

São Paulo, como forma de melhorar de vida, ambicionando riqueza, e assim fez 

Sebastião, filho mais velho de Bento, que pretendia ir trabalhar na agricultura, 

porque diziam que dava dinheiro: “[...] meteu-se na terceira classe de um navio e 

partiu” (CAMPOS, 1996, p. 50). Com a promessa de trabalho assalariado, muitos 

viajaram para o Sudeste com a esperança de um futuro melhor. 

O conto se encerra com um sonho angustiante de Bento, que retrata o fim 

trágico da sua família. Segundo Freud (2012), o conteúdo de um sonho é derivado 

da experiência de vida, não com traços reais fieis, mas com traços ligados a eles. No 

caso, Bento sonha com o rio, onde ele e sua família estavam se afogando,    

 

Acordou sobressaltado: sonhou com águas que subiam, se elevavam.  O rio 
cheio cobrindo os roçados, desmanchando casebres. Raimunda, distante, 
erguia os braços e desaparecia no fundo das águas. Aniceto boiava 
inchado, os pés imensos, podres, enormes, maiores que uma canoa. 
Sebastião cortava a corrente com os braços fortes, possantes. Era o único 
que chegara à outra margem. Olhava para trás com pena dos que ficavam. 
E prosseguia de cabeça erguida, cabelos gotejantes. Avançava pela 
estrada, os ombros largos, disformes, ocupando todo o caminho. O filho 
crescia, crescia. Dava a impressão de um gigante. Tudo muito confuso. Ele, 
Bento, sentia os músculos exaustos. Bebia água, a barriga se dilatava. 
Tentava salvar-se agarrado aos pés podres de Aniceto (CAMPOS, 1996, p. 
52).    

 

 O sonho tem relação direta com o título do conto, dado que Bento e sua 

família naufragam nas águas do rio. As características do sonho estão no exagero 

das formas: “boiava inchado”, “pés imensos”, “enormes”, “ombros largos”, “gigante”. 

Como afirma Monteiro (1980) sobre o discurso moreiriano, são os elementos visuais 

que indicam uma acentuação da forma, com as expressões adjetivas o efeito 

sensorial de amplidão causada pelo medo e angústia de Bento causam o mesmo 

sentimento no leitor.  

 A possível interpretação do sonho de Bento é realizada em torno de tudo que 

a personagem e sua família sofrera, e a sua invalidez, devido à hérnia na virilha, só 

piora sua angústia por não poder ajudar à mulher, que fora obrigada a trabalhar em 
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casa de família, e o filho mais novo, que passa o dia a pedir esmolas. Desde a saída 

do lugarejo para a capital ele sente dores devido a uma hérnia, mas com o tempo na 

cidade grande isso só piorou, conforme o relato do narrador: 

 

Bento não podia com trabalho pesado. Estava velho e a hérnia crescia. 

Andou se alugando como vigia numa casa em construção. Mas o serviço 

rendia pouco. Passava semanas vagabundando. Cavou outras ocupações. 

Passou a vender bilhetes de loteria. Sempre era mais leve. Só fazia andar 

muito. A hérnia se avolumava perto da virilha. Antigamente, a tripa 

costumava a sair, lá uma vez ou outra. Agora o buraco alargava-se: um em 

falso, e o intestino pulava fora. Bento fica parado, a mão no bolso das 

calças, ajeitando a barriga (CAMPOS, 1996, p. 50). 

 

 Quanto o fato de o único da família ser salvo no afogamento ser Sebastião, 

relaciona-se à sua ida para São Paulo. Revela-se aqui a esperança de que a vida do 

filho realmente melhore no Sul, pois os outros estão destinados a “naufragar” na 

decadência da vida. 

A linguagem utilizada pelas personagens do conto expressa os traços 

regionais, tanto nas construções sintáticas quanto no léxico, como se percebe nas 

expressões presentes na narrativa: “palhoças”, “lombo do rio”, “oiticica”, “lagartos no 

tabuleiro seco”, “cacarecos”, “alpercata”, “lagartixa”, “cabeças-d’água”, “tipoia” e 

“lamparina”.  Assim, a construção sertaneja se dá pelas vozes, visto que “as vozes 

narrativas podem ter sua própria linguagem, na qual narram tudo na história, ou 

podem adotar e relatar a linguagem de outros” (CULLER, 1999, p. 89). 

As diferenças de classes estão também presentes no conto, representadas 

em dois momentos. Primeiro, quando os “moleques” estão a brincar no rio, pulando 

da oiticica dentro da água, mergulhando e surgindo à frente na margem do rio, 

enquanto “meninos brancos” os olhavam com inveja. Segundo, no excerto “os 

brancos abrigavam os brancos nas casas que restavam”; e, os demais seres são 

apresentados como “seres em farrapos”, “pobres” e “feios”, distinguindo assim as 

diferentes camadas sociais. 

Uma reflexão sobre a vulnerabilidade humana não pode deixar de ser feita. A 

partir da leitura da narrativa em análise, nesse aspecto a subjetividade narrativa 

aparece em alguns momentos, como em “pensa na tragédia dos que se abrigam 

sobre aquele teto: uma história anônima e triste”; e “a angústia cresce na alma dos 

homens que cavam a terra”, causando um efeito piedoso pelas personagens que 

sofreram com a enchente. 
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Com a análise de “Náufragos”, constatamos que o homem sertanejo foi 

retratado em seu cotidiano, reforçando o compromisso do autor com o ser, com suas 

paixões e fraquezas, e com o que o humano tem de abissal. Neste conto, o sertão é 

realisticamente apresentado, e seus viventes típicos são expostos, como o agricultor 

agregado, os senhores de terra e o retirante.  

 

3.2 “Era um moço de branco...” 

 

 Na obra moreiriana é constante a presença de elementos que fundem ficção e 

realidade, como assegura Moraes (2007) sobre a técnica do contista, que “[...] 

consegue transmitir ao leitor a sensação de algo perspicazmente medido, a ponto de 

não se poder afirmar onde a ficção reside absoluta, excluída de interferências de 

cenas reais [...]” (MORAES, 2007, p. 83). Por mais que suas narrativas tenham a 

essencialidade como elemento primordial, é nos detalhes que encontramos essa 

relação com a vida real, ou seja, nas entrelinhas de seus contos é que situa-se uma 

maior veracidade. Monteiro (1980) reforça que Moreira Campos sempre teve uma 

preocupação em interpretar o mundo por um ângulo realista: 

 

De fato, em qualquer de suas obras, percebe-se que a natureza e o homem, 
elementos constitutivos da realidade, estão intimamente associados num 
todo orgânico, como se estivessem sujeitos aos mesmos princípios, leis e 
finalidades. Há uma preocupação com a verdade, não apenas verossímil, 
mas exata (MONTEIRO, 1980, p. 28). 

 

 A identificação da verdade exata consiste na construção das personagens e 

nos elementos que as circundam, como o espaço, a linguagem e as relações 

sociais. Outro aspecto forte nessa percepção da realidade está presente na 

descrição das emoções, os traços sinestésicos ligados ao emocional estão 

fortemente apresentados em muitos dos contos, e a repetição de determinadas 

expressões compõem de forma consistente essa representação. 

  Essa mescla de emoções retratadas nos contos está fortemente unida às 

condições vividas pelas suas personagens, e como a maioria dos protagonistas são 

seres representantes de uma sociedade ignorada, há uma intensificação de 

emoções a serem sentidas/percebidas pelo leitor. Direcionando essa abordagem 

para as narrativas moreirianas ambientadas no sertão, essa relação entre 
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personagem e suas emoções está diretamente vinculada ao espaço e às relações 

sociais dentro dele.  

 Essa relação das personagens com o espaço é contemplada no conto “Era 

um moço de branco...”, pois a trama gira em torno de uma família de retirantes 

sertanejos, que deixa o interior devido à seca, e migram para a capital em busca de 

melhores condições de vida. A narrativa em vários momentos expõe direta e 

indiretamente a necessidade da personagem sentir-se segura em determinado 

espaço, seja o interior como lembrança ou “porto seguro”, seja a capital como um 

local de abandono.  

 “Era um moço de branco...” foi publicado em Portas Fechadas, segunda obra 

de contos de Moreira Campos, no ano de 1957. É um conto pertencente à fase 

considerada impressionista do contista, mas que possui fortes traços realistas. Traz 

como personagens não só o retirante pobre do sertão, mas também o malandro 

astuto da capital, distintos na caracterização, porém iguais diante dos conceitos 

padrões da sociedade, que excluem determinados grupos sociais. 

 Diferentemente de outros contos do autor, este é dividido por cenas, são os 

momentos na vida de Zacarias e sua família, desde a partida para a capital; o 

trajeto; chegada e estadia na capital; e por último, quando são ludibriados pelo 

homem de branco. Tal construção pode ser relacionada a de Vidas Secas, que 

segundo Candido (2006), sugere “[...] um mundo que não se compreende e se capta 

por manifestações isoladas” (CANDIDO, 2006, p. 121), como uma composição por 

quadros.    

  O conto inicia-se com o momento da partida, quando Zacarias tenta fechar a 

porta da casa: 

 

Seu Zacarias debruçou-se sobre a meia porta, passando a taramela. 
Procurou fechar a banda de cima, onde a chave emperrou, sem uso havia 
muito tempo. Rangia dentro da fechadura, avançava um pouco, mas não 
completava a volta. Seu Zacarias arriou o saco socado de molambos e 
velhos trastes, para valer-se melhor das duas mãos. Cuspiu na chave 
(CAMPOS, 1996, p. 209). 

 

 Esse momento no conto é construído de forma intrigante, a dificuldade em 

fechar a porta (que ocupa mais de duas páginas na obra) representa justamente a 

dificuldade que era para eles deixarem sua terra e sua casa e irem para um lugar 

desconhecido. A chave representa a mudança, por permitir encontrar o que há do 
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outro lado através da fechadura. Dessa maneira, “o simbolismo da chave está, 

evidentemente, relacionado com o seu duplo papel de abertura e fechamento. É, ao 

mesmo tempo, um papel de iniciação e de discriminação [...]” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2009, p. 232).  

 Zacarias, ao tentar insistentemente fechar a porta exprime essa necessidade 

de “fechar” aquela fase de sua vida, ou seja, a mudança é crucial para a 

sobrevivência de sua família. E ainda, sugere que o mesmo não quer partir, já que o 

tempo que ele passa dedicado à porta depreende a sensação de que não quer 

desapegar-se, e ainda, que a dificuldade de mudar sua condição de vida. Essa 

contradição não pode ser ignorada, ela ocorre na vida das personagens do conto, 

pois a decisão de partir para a capital surge somente pelas difíceis condições de 

sobrevivência no interior, devido à seca, e que a esperança de viver na cidade 

grande é a única opção que resta aos sertanejos. 

  Ainda com muita insistência, a personagem continua por um tempo a tentar 

fechar a porta, “a fechadura resistia. E Seu Zacarias, já agora queria fechá-la por 

capricho” (CAMPOS, 1996, p. 211). Tal trecho comprova a necessidade de Zacarias 

de finalizar esse momento em sua vida, dessa maneira, quando consegue trancar a 

porta, ele decide sair: 

 

Seu Zacarias soprou: 
― Pronto, homem. Até que afinal fechei. 
Olhou para o céu, e se bem ainda fosse cedo, advertiu: 
― E vamos indo, que é meio-dia. 
Meteu a chave sob uma telha no beiral do casebre, para que Cel. Trajano a 
encontrasse ali (CAMPOS, 1996, p. 211). 

 

 Em várias ocasiões no conto o sentimento de apego está associado ao 

fatalismo, evocando emoções centradas na melancolia. O fatalismo aqui 

mencionado situa-se nas causas da partida da família para a capital, principalmente 

na seca e na pobreza. Segundo Zaidan Filho (2003), a relação do fatalismo com os 

traços psicológicos das personagens faz parte do conjunto que representa a 

humanidade telúrica do sertanejo, funcionam como elementos conaturais do homem 

nordestino. Outro elemento no conto em estudo, que caracteriza o apego à terra é a 

casa, que segundo Bachelard (1993) é o primeiro universo do indivíduo: 

 

[...] a casa é o nosso canto do mundo. Ela é, como se diz amiúde, o nosso 
primeiro universo. É um verdadeiro cosmos. [...] As lembranças do mundo 
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exterior nunca hão de ter a mesma tonalidade das lembranças da casa. 
Evocando as lembranças da casa, adicionamos valores de sonho. Nunca 
somos verdadeiros historiadores; somos sempre um pouco poetas, e nossa 
emoção talvez não expresse mais que a poesia perdida (BACHELARD, 
1993, p. 24-26). 

 

 O espaço da casa é frequente no início do conto, tanto no diálogo das 

personagens, quanto em suas lembranças. Primeiro, nas palavras curtas entre 

Sinha Clotilde e Zacarias, que o aconselha a deixar a casa aberta: “― Deixa assim 

mesmo Zacarias. Que mal faz? – falou a mulher [...]. ― Não. Sempre é melhor. 

Então há de deixar-se a barraca aberta? ” (CAMPOS, 1996, p. 209).  Segundo, as 

lembranças de Sinha Clotilde que aprecia com nostalgia o terreiro da casa: “[...] 

relanceou a vista pelo terreiro limpo, que todas as tardes ela varria com aquela 

vassoura que agora ficaria esquecida no canto da cozinha, perto do fogão de tijolo” 

(CAMPOS, 1996, p. 209). As lembranças do filho mais velho também remetem ao 

espaço da casa e às conversas da família: “o filho mais velho, um pé na alpercata 

nova, enquanto a outra pendia amarrada do cinto, por causa de um calo, deteve os 

olhos no banco comprido, polido pelo uso e pregado à parede de taipa na frente da 

casa. Ali era o ponto de reunião da família” (CAMPOS, 1996, p. 209-210).  

 Ressalta-se que como estão do lado de fora da casa, observando Zacarias 

tentar fechar a porta, as lembranças abordam o espaço externo, como o terreiro e o 

banco de madeira na frente da casa. Segundo Chevalier e Gheerbrant (2009), a 

exterioridade do lar simboliza a aparência do homem, assim como o interior da casa 

constitui a interioridade humana, pois a relação com o espaço casa é primordial para 

o desenvolvimento emocional do ser.  

 A relação da personagem sertaneja com o espaço é fortemente marcada no 

conto, já que as lembranças de Sinha Clotilde e de seu filho perduram por outros 

instantes da narrativa. Como durante o trajeto, quando Sinha Clotilde observa D. 

Engrácia no alpendre da casa da fazenda de Cel. Trajano: 

 

Custava-lhe arrancar-se daquele mundo. Ali nascera. Mais que isso: ali 
tinham nascido todos os seus desde os avós. Que sabia ela? Lembrou-se 
da Engrácia moça, estudando em colégio, porque as duas tinham quase a 
mesma idade. Gostaria de dizer-lhe, de corpo presente, que iam embora, 
talvez para o Amazonas (CAMPOS, 1996, p. 214). 

 

 Essa caracterização telúrica considera a relação do homem com o meio, um 

encantamento nostálgico do lugar que fica para trás quando as personagens 
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resolvem migrar. O sentimento de pertencimento torna-se mais vívido, assim como é 

representada por Sinha Clotilde, ao lembrar de toda a família nascida e criada 

naquele torrão. A concepção de possuir raízes no lugar está na expressão “arrancar-

se daquele mundo”, ou seja, desenraizar-se ao seguir caminho para outro local. 

 Da mesma forma, Raimundo (filho mais velho) lembra dos momentos vividos 

com seu animal de estimação, Nêgo (o cachorro), no instante em que começa o 

trajeto para a capital: 

 

Reviu-o farejando preá entre o capim no roçado. Nesses momentos, 
tornava-se muito comprido, o focinho rastejando no chão. Dormia à vontade 
na sombra do terreiro. Uma pisada estranha, e erguia a cabeça, as orelhas 
em pé. Quando Raimundo descia para o riacho, ia-lhe atrás do piso. 
Haveria de estranhar aquela ausência absurda dos seus. Casas que 
deslizavam, barracas, o bueiro da estrada de ferro, ainda a usina, e agora 
estavam na grande estrada (CAMPOS, 1996, p. 217).  

 

 O espaço do sertão se constrói tanto no contexto exterior (natureza) quanto 

no interior (homem), por exemplo, as lembranças de Raimundo descritas 

anteriormente, como a descrição do roçado, do riacho e da pacata cidade, 

representativos do exterior, e a “ausência absurda” dos familiares e conhecidos. 

 O sertão é descrito no conto como seco, sem chuva e sem vegetação verde, 

configurando-se como os muitos sertões sofridos de outras obras literárias, que 

ameaçam a permanência dos seus viventes, levando-os a escolher a migração 

como solução. O motivo da decisão de partir está explicitado na conversa das 

personagens, 

 

Porque agora já se vencera abril e nem peneira de chuva, pela segunda 
vez. Céu limpo e alto, sem farrapo de nuvem, o vento soprando solto em 
remoinhos de galhos e folhas secas. 
― De estorricar, Zacarias, esse solzão doido! O gado morrendo, que nem 
neblina teve para a babugem. 
― Cel. Trajano tocou o dele pro pé da serra. 
― E fez bem. 
Sinhá Clotilde consultava as estrelas: 
― Deus há de dar um jeito. 
No silêncio, as sobrancelhas se erguiam numa esperança distante 
(CAMPOS, 1996, p. 210). 

 

 No diálogo percebe-se que o espaço se tornou impróprio para a vivência do 

gado e, posteriormente, da população como um todo, focando assim, nos mais 

desvalidos, como os agregados de coronéis. Com os problemas climáticos e 

econômicos, surge a necessidade de sair em busca de emprego na capital e/ou 
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outros centros econômicos, no caso do conto, São Paulo ou Amazonas, como assim 

é percebido no conto: 

 

Impossível resistir mais. E ali ia Seu Zacarias de muda com os seus. Ainda 
não decidira se para o Amazonas ou São Paulo. Quando lhe perguntavam, 
estendia a mão rude, de dedos grossos e gretados, numa direção que lhe 
ficava sempre à direita: 
― A bem dizer, ainda não sei. Vou neste mundo de meu Deus (CAMPOS, 
1996, p. 210).  

 

 A necessidade de sair, atrelada ao medo do desconhecido está presente em 

muitos trechos da narrativa, o que não se diferencia da realidade de muitos 

migrantes. A decisão de migrar para os centros urbanos era sempre algo incerto, e a 

possibilidade de obter sucesso era mais incerta ainda, mas como não haviam planos 

traçados contra o flagelo causado pela seca, muito menos apoio oficial, centenas de 

nordestinos sentiram-se obrigados a se deslocarem para o Sul, principalmente no 

século XX, como afirma Marco Antonio Villa (2000).  

 Durante o trajeto das personagens a pé até a cidade, outros quadros são 

apresentados do sertão: “Lagartos fugiam no chão ressequido, entre folhas secas. 

Detinham-se no dorso das pedras ou entre os pedregulhos, abanando as cabeças 

achatadas, meio de banda, como quem assunta” (CAMPOS, 1996, p. 213). A 

agressividade natural do semiárido é recorrente, e em meio aos animais aptos a 

viver na região, encontra-se o sertanejo lutando pela sobrevivência. 

 Após o início da viagem de Zacarias e sua família, as paisagens áridas do 

sertão vão apresentando-se mais resistentes. É possível observar como o panorama 

é construído por completo, por exemplo, quando o narrador descreve céu e terra:  

 

Paisagem de mandacarus, e, ainda assim, raros. Algumas carnaubeiras 
farfalhavam ao vento morno. Sensação de verdura só ao longe, nas serras. 
O resto era um chão de seixos, de galharia seca e capim queimado. No 
fundo das lagoas e dos poços, que o sol bebera, o barro rachava em 
grandes blocos, virando os beiços. Em cima, as nuvens raras e brancas 
como que haviam recuado e se colavam ao infinito, paradas, sem qualquer 
movimento. E isso tornava o céu desmedidamente alto e claro. Qualquer 
coisa de agressivo, que oprimia. Sede, mormaço, a terra plantada apenas 
de cercas de arame farpado, sem préstimo. Tudo como que se contorcia 
(CAMPOS, 1996, p. 214). 

 

 O sertão anteriormente descrito simboliza a sensação de desamparo e 

desilusão, condição de quem está abandonado nesse meio, e é nesse ponto que as 

personagens são focalizadas, como seres que não podem mais sobreviver à sede e 
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o “mormaço”. O espaço, de certa forma, age como o material da realidade que 

traduz a condição humana dos desamparados, pois a mesma situação não se aplica 

ao coronel e outros proprietários de terras, que possuem condições de sobreviver 

mesmo na terra árida, dado que não necessitam migrar para outros lugares à busca 

de meios de sobrevivência, sendo que o espaço não os expulsam. 

 Ao focalizar as personagens dentro da imensa e opressora paisagem, 

concebemos um quadro tão real como o presenciado em Vidas Secas, com Fabiano 

e a família; em Os corumbas de Amando Fontes, com a família sergipana formada 

por Geraldo, a mulher e os cinco filhos; e em O Quinze, com Chico Bento e os seus. 

Apenas o “chape chape” das alpargatas e o pouco diálogo compõem a sonoridade 

do trajeto de Zacarias e de sua família: 

 

Alpargatas e chinelos rompiam o saibro da estrada, o tabuleiro crestado e 
fulgindo ao sol. 
― Chape, chape, chape... 
Seu Zacarias tomara a frente; Sinha Clotilde logo atrás, o menino agora 
escanchado no outro quarto, a cabeça mole de sono, que ela cobria com 
um pedaço de molambo, ajeitando-o de quando em quando. O rapaz 
fechava a marcha. 
― Chape, chape, chape... (CAMPOS, 1996, p. 212). 

 

 A caminhada fatigante impossibilita o diálogo, é a sede que dificulta as 

palavras, porém, diferentemente de Fabiano e Sinha Vitória, Zacarias e Sinha 

Clotilde ainda trocam palavras no caminho, quando o cachorro os segue e ao passar 

pela fazenda de Cel. Trajano. A presença do cachorro representa ainda o vínculo 

deles com a terra, pois ele acompanha o pequeno grupo de retirantes até a cidade, 

mesmo contra a vontade de Zacarias, que achava melhor que o animal ficasse. O 

animal é considerado um mimo da família, principalmente por Raimundo, que chama 

pelo cachorro várias vezes no caminho, e relembra os momentos que viveram 

juntos, quando é preciso deixá-lo. 

 No meio do percurso, a família já se encontra exausta pela incidência do sol: 

“o sol esquentava, uma cigarra disparou no seu tinir agudo, enchendo o silêncio: ― 

Iiimmmmm! O suor começava a grudar a roupa nas costas” (CAMPOS, 1996, p. 

213). Seu Zacarias ajeita as pernas da calça para melhor caminhar, mas o cansaço 

vencera, e Sinha Clotilde não suportava mais continuar a viagem:  

 

Sinha Clotilde dirigiu-se ao filho: 
― Raimundo, segura aqui o menino, que já tou que não aguento. 
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O rapaz apressou-se, e Sinha Clotilde ajeitou o cocó, que estava se 
desfazendo. Sentia o braço entorpecido. Era dura a caminhada, com aquela 
gordura toda. Os seios moles, desfeitos, derramavam-se por cima do ventre 
roliço. Soprava, abrindo um pouco o decote” (CAMPOS, 1996, p. 215). 

 

 O universo dos retirantes em relação às longas caminhadas a pé em busca 

de escapar da miséria, está caracteristicamente representado em Zacarias, Sinha 

Clotilde, Raimundo, Nêgo e o menino. A fadiga os torturam, mas não lhes permite 

voltar atrás, pois não há para o quê voltar. 

 A miséria dos retirantes está sempre em contradição com o conforto dos 

proprietários de terra. Sempre nos períodos de estiagem, os agricultores e 

agregados precisam fugir da seca, vendendo o que lhes resta aos senhores de terra 

que, em nenhum momento usam da solidariedade para com esses, constantemente 

na Literatura nos deparamos com a crueldade/indiferença de quem detém o poder. 

 O coronelismo é habilmente representado no conto, no momento em que a 

família segue caminho pela estrada e ao longe avistam a casa da fazenda com os 

proprietários sentados e relaxando no alpendre. A expressão “na altura” descreve a 

imponência do coronel: 

 

Vadearam o rio seco, na areia fina, e a casa da fazenda do Cel. Trajano 
branquejou na altura, acaçapada nos largos alpendres. Distinguia-se o 
espaldar da cadeira de balanço do coronel. Ali ele ficava sempre no pijama, 
o chinelo esquecido, a perna direita encolhida na cadeira, amassando os 
dedos do pé, enquanto discutia qualquer negócio. Uma figura de mulher, 
metida num blusão, deslizou no fundo do alpendre (CAMPOS, 1996, p. 
214). 

  

 As expressões “branquejou” e “largos” apresentam uma acentuação das 

formas do ambiente, persistindo a diferença dos grupos sociais presentes no mesmo 

quadro – ricos e pobres. Esse aspecto é evidente nos contos moreirianos, são os 

efeitos sinestésicos utilizados para causar uma intensificação do que é 

representado, “[...] em que a realidade é filtrada por uma rede intricada de 

sensações” (MONTEIRO, 1980, p. 18). 

 Assim como Candido (2006) relata que Graciliano Ramos, em Vidas Secas, 

conseguiu “[...] mostrar a visão dramática de um mundo oprimido” (CANDIDO, 2006, 

p. 151), também Moreira Campos consegue retratar tal aspecto em seus contos, 

como abordado em “Náufragos”, e agora em “Era um moço de branco...”. A voz do 

oprimido é constantemente silenciada pela sociedade, e a injustiça é sentida por 
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Zacarias quando este precisa vender suas poucas terras e cabras para o Cel. 

Trajano,  

 

Ele quase adulara Cel. Trajano para que lhe comprasse o pedaço de terra e 
as cabras. Recordava a troca de palavras no alpendre da casa-grande: 
― Terra e criação num tempo deste a gente compra pra fazer favor, 
Zacarias. 
― Tá no direito de vosmecê. 
Mas agora que lhe entregara o que era seu, aborrecia-o. Irritava-o a casa no 
alto, branca, com portas abertas e gente lá dentro; a figura gorda e pálida 
do outro no pijama e chinelos (CAMPOS, 1996, p. 215). 

 

 A indignação de Zacarias relaciona a desvalorização dos seus bens com a 

valorização da propriedade do Cel. Trajano, ou seja, é enfatizado na narrativa a 

desigualdade socioeconômica, presente em todas as épocas, mas tão vigente nos 

períodos de seca no sertão nordestino, em que se mostra mais evidente e violenta. 

 Com o pouco dinheiro que conseguiu, Zacarias pagou as dívidas da família; 

se arrumou para a viagem, considerando comprar o que era conveniente: comprou 

uma calça para ele; chinelos para o filho; blusa de chita, pente e chinelos para a 

esposa. O resto do dinheiro foi reservado e protegido no bolso, que incessantemente 

era apalpado: 

 

Aquele apalpar de bolso já se tornava um tique. É que ali estava todo o 
dinheiro: mil quinhentos e vinte cruzeiros. Duas cédulas de quinhentos, 
duas de duzentos, duas de cinquenta, uma de dez e duas de cinco. 
Conhecia-as de cor. Estavam dobradinhas e úmidas pelo contato com o 
corpo. Envolviam-se num pedaço de papel de embrulho com manchas de 
gordura, e, por cima disso, num só, o lenço sujo (CAMPOS, 1996, p. 211). 

 

 Tudo que possuíam de bens materiais estavam no pequeno embrulho, por 

isso o cuidado que Zacarias tinha com o bolso. Após separar algum dinheiro para 

gastos durante o trajeto, o que restou estava restrito às passagens: “fazia cálculos 

de cabeça, o olho esquecido: três passagens, o menino de colo não pagava, 

segundo tinham-lhe dito na feira” (CAMPOS, 1996, p. 212). 

 Finalmente, depois de muito caminhar, os retirantes chegam à cidade, a igreja 

começa a avistar-se entre as curvas, seguida dos “muros, quintais, a chaminé da 

usina. Por fim, a praça do mercado, onde estacionavam o pau-de-arara. Já ali 

estavam aboletados outros retirantes” (CAMPOS, 1996, p. 215). A chegada na 

cidade se dá apressadamente, pois precisavam embarcar no pau-de-arara para 

chegarem à capital.  
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 Em seguida, sobem no carro e acabam que separados entre os outros 

passageiros, sendo motivo de aflição tanto para Zacarias como para Sinha Clotilde, 

que gostariam de ir um ao lado do outro. Raimundo “conseguiu se firmar uma banda 

de nádega na ponta extrema de um dos bancos, logo à entrada, a perna direita solta 

do lado de fora, a mão agarrada ao arco de ferro que formava o toldo” (CAMPOS, 

1996, p. 216), assim sugerindo o grande número de pessoas que ocupam o 

transporte. 

 Quando o motor do carro começa a funcionar, um silêncio se instaura sob o 

toldo da carroceria em se assentam, sertanejos angustiados e sofridos, deixando 

tudo que conheciam para trás e rumando para o desconhecido. Essas sensações 

são descritas no rosto da personagem: “as peles do rosto de Seu Zacarias caíam 

severas, a camisa abotoada até o colarinho” (CAMPOS, 1996, p. 217), ou seja, a 

seriedade da situação lhe preocupava e a angústia que o sufocava está 

representada pelo colarinho abotoado. 

 Ferrari (2005) aborda o contexto histórico da migração intra regional nas 

grandes capitais nordestinas, que “[...] recebiam muitos migrantes vindos de cidades 

menores ou de centros rurais, [...] resultando no fenômeno de inchaço dos grandes 

centros” (FERRARI, 2005, p. 96). Dessa forma, na narrativa de ficção em estudo, 

nos deparamos com a mesma realidade, pois Zacarias teve dificuldade para alocar a 

família: 

 
Na capital já não havia vaga na Hospedaria dos Emigrantes, e arrancharam-
se sob uma mangueira. Muitas famílias ocupavam árvores em volta: 
molambos, restos de redes com grandes remendos, quartinhas com lata no 
gargalo, trempes feitas de bandas de tijolo. Armou-se a tipoia para Sinha 
Clotilde, que dormia com o menino. Seu Zacarias e Raimundo 
acomodavam-se por onde podiam (CAMPOS, 1996, p. 217-218). 

 

 O amontoamento de retirantes excedia os limites espaciais da cidade, a falta 

de comida levou muitos aos saques, resultando no fechamento dos pontos 

comerciais. Havia um abandono por parte dos que recebiam os flagelados, esses 

jogados às sombras da árvore, sem condições de dormir adequadamente. Zacarias, 

com dificuldade de dormir, apenas “[...] aninha-se na trouxa de molambos, sobre o 

chapéu de massa dobrado em dois, ou ainda sobre a rodilha da mão, para um 

pregar de olhos ligeiros” (CAMPOS, 1996, p. 218). 

 A segunda dificuldade enfrentada por eles na capital foi conseguir passagens 

para embarcar para São Paulo ou Amazonas, já que a lotação é diariamente 
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excessiva, sem vagas durante dias, obrigando-os a esperar na companhia de 

navegação por muito tempo. Essa situação figurada no conto apresenta o contexto 

real vivido por muitos retirantes, como afirma Ferrari (2005) em uma situação da 

região mineira, em que: 

 

[...] além das precárias condições das viagens, durante a espera na estação 
a situação dos migrantes também era péssima. Isto porque em Monte Azul 
a venda diária de passagens para São Paulo ocorria dentro de uma certa 
cota devido ao pequeno número de carros de segunda classe. Desta forma 
os migrantes eram muitas vezes obrigados a ficar em Monte Azul por até 
uma semana, resultando em enormes filas nas bilheterias, acampamentos 
improvisados e, com o fim da farinha e da rapadura, em fome e tudo o mais 
que ela pode acarretar. A longa espera em Monte Azul também prejudicava 
os migrantes financeiramente, pois acabavam sendo obrigados a gastar o 
exato dinheiro que tinham para chegar até São Paulo. Desta forma, muitos 
ficavam sem condições de chegar em seu destino ou voltar para sua cidade 
[...] (FERRARI, 2005, p. 105). 

  

 Com a mesma angústia, Zacarias e a família passavam os dias, procuravam 

emprego juntamente com o filho, porém não conseguiam, e toda vez que iam à 

companhia atrás de passagens, sempre o transporte estava lotado: 

 

indagando, desorientados, batendo em outras portas, Seu Zacarias e o filho 
já haviam ido à companhia de navegação. Impossível passagem. Trezentos 
homens embarcariam daquela vez. Só no outro transporte. ― É gente 
muita! ― concluía o moço por trás do balcão (CAMPOS, 1996, p. 218).  

 

 Com o passar do tempo, o dinheiro ia se esgotando, e cada vez mais as 

chances de embarcar desapareciam. O desespero de Zacarias não passava, e 

novamente a sensação de sufoco toma conta da personagem: “se demorasse mais, 

dentro em pouco não teria um tostão. As rugas fortes do rosto, a papada mole do 

pescoço na camisa fechada até o colarinho pareciam crescer e oscilar na sombra, 

iluminada pela luz vinda do poste próximo” (CAMPOS, 1996, p. 218). Pela segunda 

vez no conto, a aflição de Zacarias é simbolizada pela imagem da camisa com o 

colarinho fechado, representando um flagra do drama vivido pelo homem. Outro 

aspecto que simboliza aqui a amargura da personagem é a presença da luz e 

sombra, que como afirma Monteiro (1980), é característica da obra moreiriana, dado 

que “a valoração dos estados sensoriais, [...] a alternância de luz e de sombra, de 

silêncios e sussurros, são reflexos desse modo de perceber o mundo” (MONTEIRO, 

1980, p. 18). 
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 O último quadro do conto consiste no encontro com um moço vestido de 

branco, que prometera a Zacarias conseguir as passagens. O episódio inicia-se com 

a descrição do homem e a conversa rápida com Zacarias, sendo apresentado pelo 

narrador como: 

 

um tipo esperto, vivo, vestido de branco e bons sapatos, prometera a Seu 
Zacarias conseguir-lhe as passagens. Sujeito lorde, conversa solta, e 
acompanhado de outro. Falara-lhe quase em segredo: ― “Fique sem 
cuidado. Mas boca calada, hem? Tem apenas que soltar mais um pouco”. 
― “Entendo” (CAMPOS, 1996, p. 218-219).  

 

 A breve descrição do homem já o insere num contexto popularmente 

conhecido como o típico malandro, estereotipado pelos padrões sociais. Os trajes e 

a caracterização de “esperto” e “vivo” denunciam facilmente o malandro, pois em 

meio tantos maltrapilhos e soldados fardados que montam guarda, surge um tipo 

bem vestido “sujeito lorde”. Ou seja, um ser a se destacar diante do cenário descrito, 

que segundo DaMatta (1997), na cultura de uma forma geral, representa o 

malandro, uma vez que ele é um ser deslocado da formalidade esperada, “[...] 

fatalmente excluído do mercado de trabalho e individualizado pelo modo de andar, 

falar e vestir-se” (DAMATTA, 1997, p. 263). 

 A esperteza e a vivacidade são características do malandro, juntamente com 

a desonestidade. Na concepção de Candido (1993), a “[...] malandragem visa quase 

sempre ao proveito ou a um problema concreto, lesando frequentemente terceiros 

na sua solução” (CANDIDO, 1993, p. 71). Tal proveito do malandro foi obtido através 

da inocência de Zacarias, pois após a conversa inicial dos dois, ambos dirigiram-se 

para a companhia prontos para embarcar, esperando encontrar com o homem que 

havia prometido as passagens.  

 

Seu Zacarias arriara a trouxa e procurava o tipo lorde, de boa conversa. 
Nada. O filho também estalava os dedos e consultava em volta, alçando-se 
nas pontas dos pés: 
― Mas ele disse que vinha. 
―Disse. 
Pediram informações vagas a alguém: 
― É um grosso. De branco e bem-parecido. 
― Sei não (CAMPOS, 1996, p. 219).  

 

 Com as economias acabando, Zacarias colocou todas as suas esperanças no 

“tipo lorde”, tal reação é nítida na narrativa, já que depois da conversa, encontrar o 
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homem seria a solução dos seus problemas. Depois de tanto procurar, eles já se 

encontravam na calçada e desorientados, 

 

Mas, de repente, este surgiu de uma das portas, trazendo consigo o 
companheiro.  
― Ah! ― como que disseram os olhos de Seu Zacarias. 
― Pronto. Tudo arranjado. Já falei lá em cima. 
Piscou o olho: 
― O que eles querem é que a gente solte qualquer coisa... 
― Hum! 
Virou-se para o companheiro: 
― Sobe, Cardoso, e tira os atestados depressa. São três. Para a criança 
não precisa não. 
Cardoso movimentou-se. Zacarias pôs-se de lado, desatou o lenço e abriu o 
papel gorduroso: 
― Quanto? 
Um conto e duzentos chegava. Era o que ele tinha dito. 
― Pois não 
― Volto já ― concluiu o tipo vivo, enquanto se atirava também pelos 
degraus acima (CAMPOS, 1996, p. 219-220). 

 

 A figura do malandro aponta como que uma luz no alto da escadaria, já que 

Zacarias encontra-se embaixo na calçada. A euforia de encontrar o dono da solução 

foi extasiante, a personagem, que mesmo sem questionar, entrega o dinheiro para o 

“tipo vivo”, demonstrando sua ingenuidade ao confiar em um estranho. Candido 

(1993) aborda o malandro como um sujeito que encontrou na malandragem uma 

escapatória da realidade, como se fosse moldado pela brutalidade da vida, sendo 

assim, o malandro é um sujeito que “[...] não tem sentimentos, mas apenas reflexos 

de ataque e defesa. Traindo os amigos, enganando os patrões, não tem linha de 

conduta, não ama e, se vier a casar, casará por interesse [...]” (CANDIDO, 1993, p. 

70). Da mesma forma, o homem vivo e bem vestido, tipo lorde, pode ser 

caracterizado assim, dado que enganou uma família pobre de retirantes, levando 

suas últimas economias. 

 O traje do moço, roupa branca, pode ser relacionada a uma figura muito 

conhecida na região Nordeste e pertencente à religião Umbanda, Zé Pelintra. A 

personagem é um representante do malandro, trajando sempre roupa branca, já que 

segundo ele, o “malandro se veste de branco porque não se suja com poeira 

alheia”9. Assim, o moço de branco do conto aparece na perspectiva do narrador 

                                                           
9
 A figura de Zé Pelintra é uma entidade espiritual de origem africana, conhecida nos grupos 

umbandistas, é um “[...]espírito boêmio, patrono dos bares, locais de jogos e sarjetas, embora não 
alinhado com entidades de cunho negativo, é uma espécie de transcrição arquetípica do malandro”. 
Suas vestimentas são o clássico terno branco, com chapéu do panamá e sapatos de cromo. 
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como um sujeito de boa presença, mas que com a sua ausência após a negociação 

mostra-se desonesto, pois com a demora, Zacarias, Sinha Clotilde e Raimundo 

começaram a se entreolhar e surgiu a dúvida sobre o caráter do moço. 

 

Decidiram subir. Nenhum homem de branco, com aquela boa presença. 
Seu Zacarias ainda teve cautela em dar a denúncia. Podia ser engano. Mas, 
enfim, tudo se esclareceu, e ele, trêmulo, esgazeado, explicava ao das 
passagens e a todos em volta: 
 ― Era um moço de branco e camisa. Até bem parecido.  
― Tava com outro. Baixote ― completava a mulher. 
― De branco?... De branco! ― pensava alguém em voz alta. 
― Sim, de branco. 
― Na certa desceu pela outra escada e eles não viram. 
― Na certa. 
― Agora, meu amigo, só com a polícia (CAMPOS, 1996, p. 220-221). 

  

 Ao perceber que foram ludibriados pelo homem, eles saem da companhia de 

navegação em direção às ruas, e mesmo desorientados continuavam a procurar por 

um moço de branco em meio ao amontoado de pessoas: “trêmulos, desvairados, 

detinham-se em cada ponta de calçada, olhavam, perquiriam e voltavam sobre os 

mesmos passos” (CAMPOS, 1996, p. 221).   

 Zacarias e sua família iniciaram uma caminhada sem rumo certo, não sabiam 

se iam para São Paulo ou Amazonas, e com todas as economias roubadas, 

continuam sem rumo, sem poder ir para os centros econômicos ou voltar para o 

velho casebre que havia fechado com tanto esforço. Em um contexto de sofrimento 

e injustiça são reconhecidos nas personagens do conto os milhares de sertanejos, 

que tentaram migrar sem obter sucesso, “[...] fisicamente derrotadas pelo calor e 

moralmente pelas desigualdades. Humanos que, devido à falta de expectativa, 

submetem-se ao que lhes é imposto: uma rotina infinda em busca de saída para o 

martírio da miséria” (RIBEIRO, 2010, p. 6). 

 Em outros contos de Moreira Campos, também são abordados retirantes do 

sertão que vão tentar a vida na capital, São Paulo e/ou Amazonas; como em 

“Soldado de borracha”, publicado na obra Vidas Marginais (1949), em que um rapaz, 

Vicente, filho de um agregado da fazenda Olho D’água, é convocado para o serviço 

militar. Depois da dispensa, resolve ficar pela capital, e um dia alista-se para ir ao 

Amazonas, pois a promessa de riqueza com a extração de borracha lhe foi 

oferecida:  

                                                                                                                                                                                     
Disponível em <http://ocalafrio.blogspot.com.br/2014/02/ze-pelintra-o-malandro.html> Acesso 23 Nov. 
2016. 
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Os diretores do Serviço animavam Vicente. Uma mina! Não lhe faltaria 
nada, tal qual como se estivesse na sua terra. A mocinha que o atendia 
sorria simpática. O rapaz estava empolgado com a moça e com o serviço. 
Seu entusiasmo aumentava. Sonho de grandes fortunas. Quem sabe se 
não seria possível comprar a fazenda do Cel. Fernandes? E ele, seus 
velhos e os irmãos donos do “Olho D’água” (CAMPOS, 1996, p. 96). 

 

 Ao chegar à “terra prometida”, Vicente teve duas grandes surpresas. Primeiro, 

a beleza da floresta em comparação com o sertão com que era acostumado: 

 

Amazonas. Rio grande! Terra muita, água a perder de vista! A gente ficava 
numa das margens sem ver o outro lado. Igarapés, lagos. Onça enorme e 
cobra de meter medo! Cada uma! Histórias contadas de noite no barracão, 
a alma dos homens encolhida nos cantos, em roda de fogo. Tronco de pau 
que seis pessoas não abarcavam. Para olhar para cima, o sujeito se 
escangotava (CAMPOS, 1996, p. 96). 

 

 A visão da personagem apresentada pelo narrador em relação ao Amazonas 

é de grandeza, tudo é imenso e em grande quantidade. Diferente do ponto de vista 

do sertão, em que tudo é pequeno e pouco: 

 

Diferente na sua terra: riozinho seco, servindo de estrada de verão, os 
homens guardando água nos açudes, bicho pequeno, sem futuro: raposa, 
gato maracajá. Na mata, o marmeleiro fino, queimado nas secas. Vicente 
ficou de boca aberta: Amazonas, rio monstro, terra muita! (CAMPOS, 1996, 
p. 97). 

 

 A admiração do soldado pela terra era imensa e a inocente ambição de 

enricar com a extração de borracha era maior ainda. Porém, com pouco tempo 

depois, houve uma queda nas vendas da borracha, os recursos (injeção, quinino) 

enviados pelo Serviço pararam de chegar, e as doenças dominaram Vicente e os 

“vinte mil companheiros de luta”. A esperança ingênua do sertanejo deu lugar a 

revolta: Vicente adoecera e não tinha dinheiro nem condições de voltar para sua 

terra natal. A segunda surpresa de Vicente é que os políticos e militares de maiores 

patentes enganaram a todos. 

 

Falavam em venda de material, gastos com mulheres. Todos eles tinham 
ficado longe do perigo. E haviam mentido, animando os homens. 
― Governo vigilante! 
Alguém falara assim da sacada do Palácio. Bem que desconfiara que 
aquele tipo mentia. 
― Se pudesse, marcharia ao lado daqueles bravos... 
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Conversa fiada! Se ele ia levantar o rabo da cadeira macia, deixar 
automóvel, para se enfiar no Amazonas, cortar borracha. Atoleiro, pés 
metidos na lama. Só gente besta acreditava nesses fraseados (CAMPOS, 
1996, p. 98). 

 

 Com o passar do tempo, as notícias corriam nos jornais, e sentindo-se 

pressionado, o Governo mandou navios de resgaste para os soldados. Vicente havia 

passado fome e sede excessivamente, e assim, a raiva que sentia também passara. 

O conformismo tomou conta do seu ser, voltava para a capital como um ser 

miserável, porque sentia-se dessa forma, “[...] um joão-ninguém, um pé-rapado, 

pobre matuto do sertão, filho do Seu Neco do ‘Olho D’água’, ex-soldado do exército 

e seringueiro do Amazonas” (CAMPOS, 1996, p. 102).  

 As condições do retirante em “Soldado de borracha” não são diferentes dos 

sertanejos de “Náufragos” e “Era um moço de branco...”. Da mesma forma que o 

trajeto é sofrido, a vivência em uma terra desconhecida também é castigante, o 

desamparo, o abandono pelos governantes e a falta de solidariedade são comuns 

na vida de todas as personagens. 

 Uma narrativa que parte de um caminho diferente, também toma o mesmo 

final das discutidas anteriormente, que é “Maria”, conto publicado na obra As vozes 

do morto (1963), que retrata a vida de uma menina que vai morar em uma casa de 

família na capital, por meio do “apadrinhamento” do compadre do dono da casa. 

Para a família que a receberia, Maria era considerada “[...] criatura bronca, de tarefa 

pesada no sertão, na apanha do feijão ou quebra de milho, lapa de pé no chão, 

chapéu de palha na cabeça, lá na roça” (CAMPOS, 1996, p. 390). E para Maria foi 

prometida uma vida magnífica,  

 

Que ia para casa de tratamento, ser feliz, benza-a Deus! Nem todos tinham 
igual sorte, e inveja fazia a muitas companheiras, atentasse. 
Chegava a empolgar-se, o homem: 
― E para a capital, criatura! 
Sonhos, Maria teria obrigado alguns na cabeça, que em verdade parecia de 
pouca imaginação, [...] um ar de desconfiança calada de início, um cabelo 
mastigado e cor de mel, cor de mel também era a pele (CAMPOS, 1996, p. 
390). 

 
 A desconfiança foi comprovada quando chegou à casa, era tratada como 

propriedade por todos, empregada da dona da casa; menina de recado do patrão; 

brinquedo para o filho; e objeto sexual para os sobrinhos da dona. Com tarefas 
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pesadas e excessivas, Maria era vista como bicho, e por ironia, ainda deveria 

agradecer por ser bem cuidada pela família que a recebera. 

 Com a descoberta de uma gravidez indesejada, Maria foge da casa e começa 

a prostituir-se. O narrador sugere que com a liberdade, a moça mudaria de vida, “e 

muitas surpresas ainda e impossíveis sonhos há de ter tido Maria, livre afinal de 

pesadas tarefas” (CAMPOS, 1996, p. 396). Porém, no final do conto, o narrador 

percebe que a situação deplorável de Maria não mudou: “[...] me pareceu 

terrivelmente trágica no impudor pobre de suas mangas cavadas, do seu decote 

com um dedo de grude, sapatos de salto alto cambados, a bolsa gasta” (CAMPOS, 

1996, p. 396). 

 A moça era considerada um ser “miserável” pela proprietária da casa, porém, 

o narrador não sabe ao certo se miserável por insulto, ou por ter uma vida miserável. 

O conto proporciona uma reflexão sobre as condições de vida que muitas Marias 

que vêm do sertão para trabalhar na capital viveram. Temos em Maria um retrato da 

realidade de muitas mulheres que são entregues à prostituição como única opção de 

sobrevivência.  
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4. O HOMEM E O SERTÃO: FIGURAÇÕES DO SER E DO LUGAR 

 

 A relação do espaço com o homem nas narrativas literárias é objeto de 

ponderações teórico-conceituais diversas, sendo o foco deste estudo a reflexão do 

espaço vivido, com o sentido de lugar e de relação afetiva entre espaço e 

personagem. Ao enfocar o sertão, é necessário compreender todos os aspectos ou 

pelo menos os mais significantes que possibilitem sua concepção, desde os 

conceitos geográficos aos culturais. 

 A existência do espaço surge das concepções tanto concretas como 

abstratas, relacionadas às possibilidades de ser e estar no mundo, podendo ser 

definido de forma genérica, em que “[...] o espaço é conjunto de indicações – 

concretas ou abstratas – que constitui um sistema variável de relações” (SANTOS; 

OLIVEIRA, 2001, p. 67).  Para as autoras, o homem é condicionado a atribuir para 

um “ser” um “estar”, como também pode ocorrer o inverso, sendo assim, o espaço 

se adapta às situações vividas pelos indivíduos que o preenchem. Segundo a 

percepção de Maria Tereza Cruz (2008), o espaço, que antes era associado 

somente ao contexto geográfico de terra, assume atualmente uma ampliação, de 

acordo com a percepção do indivíduo. 

Percebe-se que a partir do momento em que as fronteiras geográficas perdem 

sua importância na limitação do espaço, os aspectos ligados diretamente ao homem 

começam a confluir para a formação de sua conceituação. São os elementos 

sociais, culturais, históricos e emocionais que constroem a percepção do espaço 

pelo homem. 

  A importância dada ao fator emocional formula o espaço dando-lhe 

características míticas, que segundo Yi-Fu Tuan (1983) podem ocorrer de dois 

pontos: 

 

Em um deles, o espaço mítico é uma área imprecisa de conhecimento 
deficiente, envolvendo o empiricamente conhecido; emoldura o espaço 
pragmático. No outro é um componente espacial de uma visão de mundo, a 
conceituação de valores locais por meio das quais as pessoas realizam 
suas atividades práticas (TUAN, 1983, p. 97). 

 

 Por essa perspectiva, o espaço é mais do que concretude, vai além do que 

está visível e toma o rumo da imaginação, proporcionando argumentos que 

possibilitem perceber outros espaços diferentes do que se ocupa. Quanto à 
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afetividade do homem em relação ao seu espaço vivido deve ser levada em 

consideração a vivência e as memórias, pois são esses traços que traduzem o 

sentimento de pertencimento à terra. 

O sentimento de apego ao espaço vivido envolve um emaranhado de 

sinestesias, “é uma mistura singular de vistas, sons e cheiros, uma harmonia ímpar 

de ritmos naturais e artificiais como a hora do sol nascer e se por. [...] é um tipo de 

conhecimento inconsciente” (TUAN, 1983, p. 203). Tal caracterização é atribuída ao 

termo “lugar”, que o autor diferencia do espaço, justamente por ser baseado na 

afetividade, no sentimento telúrico e na vivência, é como fazer de um espaço 

qualquer o seu lugar. 

Nessa concepção de lugar, situa-se o sertão no texto literário. Há diferentes 

visões sobre o sertão na literatura, seja de um narrador observador que vem de fora, 

ou de observador que conhece a realidade, e até de uma própria personagem que 

narra. São diferentes formas de visualizar o espaço, e até de reconhecer o lugar, 

pois é o narrador o sujeito responsável pela sensibilização do leitor em relação ao 

sertão e ao sertanejo.  

 Os Sertões e Grande Sertão: Veredas são obras que apresentam tais 

representações. O narrador da primeira posiciona-se como que desconhecedor do 

sertão, em que a descrição da terra é muitas vezes personificada e cercada de 

exageros, em que se contrapõem os aspectos de aridez e verdura, como afirma 

Pereira (2011): “pleiteando um enquadramento da natureza condicionado a um laço 

ideológico que a sufoca, ele abraça a definição rígida dos conceitos que defende e 

calca um discurso objetivo baseado na observação, análise e classificação” 

(PEREIRA, 2011, p. 121). 

 Em Grande Sertão: Veredas, o narrador aborda o sertão através de suas 

memórias, mostrando-se conhecedor do lugar, conforme Almeida (2014) observa 

que:   

 

[...] evidencia aspectos naturais de quem se apega ao lugar e alude à 
natureza [...]. Revela-se aí uma força da resistência da natureza e a 
valorização afetiva da paisagem que ele coloca através das palavras, de um 
lugar permeado de beleza e dita com um toque de carinho e admiração 
(ALMEIDA, 2014, p. 137). 
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  O sertão como espaço vivido na obra de Guimarães Rosa é realçado pela 

dialética da relação do ser humano com a natureza, como se ambos se fundissem, 

num sentido estreito de pertencimento. 

 O meio possui sua importância para dar equilíbrio à vida da personagem, 

manejando elementos sociais e psicológicos, além de ser descrito através das 

observações feitas direta e indiretamente pelos escritores, e reproduzidas pelos 

seus narradores na narrativa literária.  

Esse envolvimento é no texto literário uma espécie de condicionamento do 

espaço à vida das personagens de uma forma geral, pois está ligado pelos aspectos 

social, psicológico e emocional. Santos e Oliveira (2001) afirmam que o espaço da 

personagem seria um quadro de coordenadas que conduz a identidade do ser 

relacional, já que a personagem existe porque ocupa espaço na ficção. Dessa 

forma, o espaço e a personagem narrados estão associados em todas as suas 

dimensões.  

O sertanejo possui em sua personalidade o sentimento de pertencimento à 

terra. Por mais que nas narrativas o sertão apareça como uma entidade superior que 

castiga o homem com suas condições climáticas e sociais, ao mesmo tempo mostra 

que o ser é pertencente daquele lugar e que se alegra quando é tempo de bonança. 

Assim, conforme Bachelard assegura: “é preciso dizer como habitamos o nosso 

espaço vital de acordo com todas as dialéticas da vida, como nos enraizamos, dia a 

dia, num canto do mundo” (BACHELARD, 2005, p. 24). 

Em Grande Sertão: Veredas, o narrador Riobaldo exemplifica com suas 

histórias essa relação telúrica pautada no sentimento contraditório, apresentando o 

homem como fruto do espaço, dado que é “[...] o indivíduo que se define tal e qual, 

numa fusão de atitudes de cumplicidades pela irmandade criada entre ambos e de 

rivalidade no sentido de ser forte o bastante para viver nesse espaço” (ALMEIDA, 

2014, p. 151). É relevante ressaltar que, a visão que Riobaldo possui do sertão 

expressa um conhecimento profundo do lugar, a noção de sua imensidão e o 

reconhecimento de que o seu conhecimento ainda é pouco diante de tudo que é o 

sertão: 

 

Sei o grande sertão? Sertão; quem sabe dele é urubu, gavião, gaivota, 
esses pássaros: eles estão sempre no alto, apalpando área com pendurado 
pé, com o olhar remedindo a alegria e as misérias todas [...]. Nessas e 
noutras muito extremadas coisas eu tornava a pensar, o espírito em meia 
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mão, por diante permeio meus outros entretimentos de verdade (ROSA, 
2015, p. 298). 

 

A comparação realizada pelo narrador é significante para apresentar as 

possibilidades de conhecimento do espaço sertão, dependendo do ângulo que é 

visto, como as aves que veem de cima, e ele que ver por baixo. O espaço 

apresentado no romance rosiano traz a dualidade do sertão, como que “agrada ou 

amarga”. Em outros romances que abordam esse espaço é comum ver tal 

caracterização. 

Segundo Potier (2012), a identidade sertaneja surge dos muitos conceitos 

atribuídos ao sertão ao longo dos anos e dos discursos, vendo de forma que assim, 

uns são superficiais e outros estereotipados radicalmente. O autor afirma que: 

 

Os discursos produzidos sobre ou para o sertão, elaborados, apropriados, 
significados e ressignificados através do tempo do tempo histórico, vindos 
de várias direções e sentidos, se entrecruzando e produzindo contatos que 
inusitadamente vão tecendo uma teia cultural capaz de construir 
conceitualmente esse espaço, terminam por ajudar a desenvolver e conferir 
“identidades”, tanto para o sertão quanto para o sertanejo (POTIER, 2012, 
p. 30).  

 

Um repertório de imagens que representam o sertão quanto aos aspectos 

social, econômico, cultural e histórico é traçado, surgindo de diversas direções, seja 

discursos sulistas ou nordestinos. Tais imagens que se formam através dos 

diferentes discursos que repercutem na formação das identidades sertanejas. Por 

vezes, é inevitável a ideia do pitoresco e da ideologia da pobreza, pois o 

desconhecimento que o homem tem do espaço contrapõe com a visão da civilização 

metropolitana.  

Segundo Wanderley e Menezes (1997) para conhecer o sertão é preciso 

saber sobre seu clima e relevo, povoados e cidades, caminhos e migrações, como 

também ser conhecedor de sua história de povoamento e das pequenas histórias de 

sertanejos. Conforme os autores, é preciso que os escritores conheçam o espaço 

para transportá-lo para o texto literário, com as cores, valores e percepções próprias 

do sertão. 

As contradições do espaço vivenciadas pelos sertanejos são constantes nas 

narrativas literárias. A seca, o poderio local centralizador, e a má distribuição de 

terras são algumas das causas responsáveis pela imagem negativa do sertão. É 

recorrente as obras regionalistas denunciarem tal descaso com a população, como 
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também descrever detalhadamente como o espaço inóspito interage com o seu 

habitante, sendo este considerado forte por viver nesse meio. O sertanejo é 

comparado por Albuquerque Jr. a um juazeiro, “[...] única árvore a resistir às 

prolongadas estiagens, com seus predicados primaciais de resistência, sobriedade, 

desinteresse e franqueza” (ALBUQUERQUE JR., 2003, p. 208). 

A tragicidade do meio em relação ao homem é apresentada por Euclides da 

Cunha em Os Sertões, com influência deterministas, uma vez que, antes de 

apresentar o homem, desenvolve a descrição da terra ignota, revelando a sua 

geografia e comparando-a com um deserto: 

 

Deste modo se tem a cada passo, em todos os pontos, um lineamento 
incisivo de rudeza extrema. [...] recortam-nas, no entanto, abertos em 
caixão, os leitos as mais das vezes secos de ribeirões que só se enchem 
nas breves estações das chuvas. Obstruídos, na maioria, de espessos 
lastros de blocos entre os quais, fora das enchentes súbitas, defluem tênues 
fios de águas são uma reprodução completa dos uedes que marginam o 
Saara (CUNHA, 1998, p. 26). 

 

O que se constata ao longo da primeira parte da obra é que o meio é 

catastrófico, o que já pressupõe o sentido trágico do sertão. Pereira (2008) afirma 

que o cunho trágico do enredo de Os Sertões é a luta travada entre sertanejos e a 

milícia, porém, está reforçado pelo “[...] meio que cerca o homem e na intensificação 

dos conflitos exteriores presentes na interioridade do protagonista, síntese de sua 

sociedade” (PEREIRA, 2008, p. 9). Outras obras, as regionalistas já citadas no 

capítulo anterior, como O Quinze, A bagaceira e Vidas Secas constituem as 

representações do homem que resiste às provações da estiagem, porém, estes 

resolvem migrar para sobreviver, levando o seu lugar nas recordações. 

Outra visão do sertão contrapõe-se a aridez da anterior é o sertão verde dos 

períodos de chuva. Muitas vezes descrito na lembrança de sertanejos que saem em 

migração, lembrando a fartura e a bonança na plantação, o gado gordo e as vacas 

leiteiras. Em Grande Sertão: Veredas, por exemplo, a chuva equilibrada é lembrada 

várias vezes pelo narrador, como que o sertão virasse outro mundo, o que segundo 

Almeida (2014) muda a imagem do espaço:  “[...] a percepção não era mais de um 

inferno, mas de um lugar aprazível” (ALMEIDA, 2014, p. 315). 

Além da significação geográfica do sertão na vida do homem, há os traços 

socioculturais, que revelam as formas de relacionar homem/homem, homem/meio e 

homem/animal. O desvendamento do espaço pelo sertanejo sugere uma espécie de 
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filosofia do sertão, como aborda Almeida (2014), pois surge uma forte ligação com 

as tradições culturais, míticas e religiosas, revelando as crenças, superstições e as 

hierarquias sertanejas. Deve-se levar em consideração que tais elementos 

manifestam-se pelas condições de vida e o contexto histórico-cultural dos habitantes 

do lugar. 

 A dualidade do bem e do mal é constante nas tradições do sertão, está 

presente na vida do homem e dos elementos naturais, uma vez que associados à 

vegetação e ao clima, como a chuva, que em determinados dias precedem a seca 

(mal) ou o inverno (bem). O animal sempre esteve presente na vida do ser humano, 

e também é utilizado como elemento simbólico dessa dualidade, servindo de 

comparação com o período de seca e de inverno, de vida e de morte, ou seja, nos 

costumes, na religião e no cotidiano. De forma positiva ou negativa, essa relação é 

explicada por Ronecker (1997) como que necessária para o homem se auto definir 

no seu espaço, “o simbolismo animal reflete não os animais, mas a ideia que o 

homem tem deles e, talvez definitivamente, a ideia que tem de si próprio” 

(RONECKER, 1997, p. 14).   

 A identidade sertaneja é construída pelo homem ao longo do tempo com as 

possibilidades que o espaço lhe permite, uma vez que o indivíduo é a peça 

fundamental que realiza as modificações do seu lugar atual e futuro. É nos 

acontecimentos sociais, históricos, culturais e mesmo políticos que as figuras 

sertanejas vão sendo definidas no tempo e constantemente redefinidas.  

Existe um tradicionalismo do poderio no sertão, onde a figura do coronel 

prevaleceu firme por longos anos, quando era líder político e econômico das regiões, 

possuidores de um poder legitimado pela população sertaneja. As famílias dos 

coronéis compunham “a elite agrária, sobretudo pecuária, dotada de grande poder 

político e social no seu espaço” (POTIER, 2012, p. 114).  

Atrelado ao coronel está o jagunço10, que formava o seu grupo de apoio, 

defendendo a pessoa do patrão e as terras; e também o agregado, sertanejo pobre 

que vive nas terras do coronel e, em troca de abrigo e alimentação, trabalhava na 

plantação. Nas grandes fazendas ainda vive o vaqueiro, figura símbolo do sertão:  

 

                                                           
10

 A figura do jagunço passou a ser popularmente conhecida no romance Grande Sertão: Veredas, na 
personagem Riobaldo que conta toda a sua vivência e apresenta ao leitor como um jagunço é e como 
vive, distanciando-se um pouco do tradicionalismo.  
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[...] homem rude, mestiço, forte e resistente, geralmente calmo e bem 
disposto ao trabalho, responsável pelas atividades pastoris, é o tipo humano 
que costuma estar associado aos bons valores atribuídos ao sertanejo. [...] 
se caracteriza como um dos mais antigos e importantes tipos sociais 
constituídos a partir do sertão da pecuária, costumam agenciar valores que 
o definem a partir de uma inquestionável honestidade e lealdade para com o 
seu patrão e seu ofício (POTIER, 2012, p. 149). 

 

 A famosa imagem do vaqueiro vestido de gibão de couro, montado a cavalo, 

e a perseguir novilhas na mata da caatinga, é típica e representativa de sua 

figuração. A figura do vaqueiro é representada em muitas narrativas brasileiras, 

desde romances românticos, como Arnaldo em O Sertanejo, de José de Alencar, 

aos regionalistas de 30, nas pessoas de Vicente e Chico Bento em O Quinze, e 

Fabiano11 em Vidas Secas. 

Na figuração do sertão como espaço de honra, valentia e violência é caracterizado a 

pessoa do cangaceiro, geralmente pertencente ao grupo conhecido e temido na 

região, também presente nos romances, como Cangaceiros, de José Lins do Rêgo.  

 As crenças e a fé sertaneja se nutrem de muitas religiões – católica, de 

origem africana, indígena e protestante, e estão representadas em figuras como o 

padre da cidadezinha do interior, as benzedeiras, rezadeiras e curandeiras das vilas 

e povoados, e os messiânicos que viajam cidades e cidades propagando graças 

divinas e conquistando seguidores (Antônio Conselheiro, em Os Sertões, é o 

exemplo mais fiel da literatura brasileira). 

 As figuras sertanejas compõem o universo multifacetado do espaço sertão, 

representam os seres que lutam constantemente para encontrar-se como ser, e que 

buscam na natureza motivos que os animem a continuar a jornada da vida. As 

figurações até aqui discutidas serão abordadas nos contos em estudo neste 

capítulo, como também a relação simbólica com o meio. 

 

 

4.1 “Raimunda” 

 

                                                           
11

 Em Vidas Secas, Fabiano é a personagem que representa o vaqueiro em período de seca e fome 
castigante, e mesmo na condição de retirante, ainda possui as características do vaqueiro símbolo do 
sertão, como honestidade e lealdade ao patrão, e as atividades típicas do seu trabalho. Da mesma 
forma, está representada a personagem Chico Bento em O Quinze, pois é vaqueiro na condição de 
retirante.  
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 Moreira Campos não é considerado pelos críticos como um escritor 

“regionalista”, devido sua abordagem ser centrada nos dramas humanos como um 

todo, porém, é inegável que os contos que retratam o sertão e o sertanejo revelaram 

o conhecimento e o cuidado do contista para com esse espaço. Na escrita de sua 

primeira fase são enfatizadas narrativas caracterizadas por Monteiro (1980) como 

impressionistas, pois elementos dos seus textos remetem o estilo literário 

impressionista.  

Dessa forma, o sertão mais comumente tratado nos seus primeiros contos, é 

repleto de detalhes (o que torna os contos mais longos) e valorado pelo estado 

sensorial. Azevedo (1996, p.4) afirma que “[...] estórias, principalmente do livro 

Portas Fechadas (1957), se nutrem da vivência sertaneja do escritor”; tal obra possui 

narrativas que se passam no interior do sertão, enfatizando diversas figuras 

sertanejas.  

O conto “Raimunda” é o primeiro da obra supracitada, e um dos contos mais 

representativos do sertão, dado que expressa o espaço da cidade do interior e das 

fazendas, variados tipos de personalidades características do lugar, além das 

crenças e superstições do folclore sertanejo. Na narrativa, uma moça sertaneja, 

Raimunda, é mordida por uma cobra ao sair do banho no açude, e morre por falta do 

soro antiofídico. 

O espaço é suavemente delimitado entre o açude, a casa do agregado do 

sítio Grotão, a pequena cidade e a casa da fazenda Bom Retiro, acrescentando o 

caminho traçado entre esses pontos. É perceptível que a casa é constante no conto, 

seja do rico ou do pobre, uma vez que ambas são definidas pelo narrador. Segundo 

Bachelard (1993), a casa é um dos símbolos que mais representa a força de 

pensamentos, lembranças e sonhos de um homem, pois é o primeiro mundo do ser 

humano. 

Em consonância com cada espaço está a figura que o representa: no açude, 

a mulher que vai lavar roupa; na casa do Seu Lucena, o agregado. A simplicidade da 

casa é expressa nos termos “barraca de palha”, “sala de taipa”, e na proximidade 

com a casa grande: “ele próprio irá chamar na casa-grande a filha de D. Violante, 

que era moça de prendas e aplicaria a meizinha” (CAMPOS, 1996, p. 158). Os 

móveis descritos da casa são um “latão de querosene” usado como cadeira e 

“tamboretes” na sala, na cozinha, o fogão a lenha no chão: “Sinha Clementina, de 

quatro pés, junto ao braseiro, concluiu o sopro que iniciara, numa nuvem de cinza 
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[...]” (CAMPOS, 1996, p. 156). Na camarinha, a “tipoia”, e na frente da casa, um 

banco de madeira. As personagens são caracterizadas pelo cansaço, a exemplo, 

Sinha Clementina é representada pela canseira evidente em sua pele murcha: “[...] 

ergueu-se meio espantada, ajeitando o rosário entre os peitos murchos. Falou mais 

pelos olhos miúdos e trabalhados pela canseira [...]” (CAMPO, 1996, p. 157). Tais 

detalhes são revelados gradativamente dentro do conto, e reunidos apresentam a 

casa com humildade, revelando as condições econômicas da família que ali reside, 

e a dependência social que ela tem em relação ao fazendeiro, pois a presença da 

casa-grande por perto representa indiretamente o dono da terra. 

Segundo Potier (2012, p. 75), “a cidade é uma instância espacial tomada 

como contraponto ao campo”, ou seja, a imagem que se possui do espaço é de 

urbanização e desenvolvimento em relação ao campo. A pequena cidade no conto é 

utilizada com o objetivo de unir os outros espaços, e por mais que seja um elo é 

parcialmente distante dos outros. É pouco detalhada, resumindo-se à calçada do 

hotel, e menção a uma igreja, estação e farmácia. O que é destacado no texto é o 

respeito submisso que os mais humildes têm pelos ricos e os formados, como a 

imagem que é apresentada do Seu Lucena, 

 

Na feira do último sábado, numa ponta da calçada, ouvira de Seu Menescal 
que para mordida de cobra só injeção. [...] Lucena, ao lado, apertado na 
roupa de brim, o colarinho preso por um botão de osso, sem gravata, 
chapéu de palha na mão, ouvia com muito respeito, já que estava entre 
pessoas de entendimento (CAMPOS, 1996, p. 157-158). 

 
 É visível como o sertanejo analfabeto que conhece somente o espaço do 

interior respeita e teme o rico/formado, por julgá-lo conhecedor das coisas, estando 

entre eles em patamares elevados. Outra imagem mais representante é quando 

Vicente (filho mais velho de seu Lucena) chega à cidade para pedir ajuda ao Seu 

Menescal: 

 

Encontrou Seu Menescal na calçada alta do hotel, na companhia da mulher 
e de outros, sentados em cadeiras de vime. Não sabia se deveria desapear-
se ou falar ali de cima do lombo do burro, tolhido por um acanhamento rude, 
que o embaraçava na presença de pessoas estranhas. Parado feito um 
idiota é que não poderia ficar, já se viu? Resolveu desmontar-se, galgou os 
degraus de tijolos e, aos pedaços, enquanto dava na palma da mão com a 
ponta do cabresto, livrou-se do recado (CAMPOS, 1996, p. 160). 
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A inferioridade atribuída a Vicente em relação a Seu Menescal está 

simbolizada na calçada alta do hotel, ou seja, os dois encontram-se em patamares 

divergentes: Vicente abaixo, por ser pobre e analfabeto e Seu Menescal acima, por 

ser rico e de “entendimento”. Assim, uma realidade social do espaço sertão é 

apresentada, configurada nas personagens e assegurando a verdade existente na 

ficção (ALMEIDA, 2014). 

O último espaço a ser descrito no conto é o Bom Retiro, com muitos detalhes 

do espaço e da vida dos seus moradores, que o narrador demonstra ser de grande 

relevância para o domínio político e econômico da região. A casa é caracterizada 

pelo seu luxo e imponência: 

 

O Bom retiro e os Velosos. Casa senhorial de dois pavimentos, sem quedas 
de água, num caixão só e branco. A parte superior avançava, formando o 
terraço, firmado em colunas compridas e estreitas com brilho de velho 
estuque. No alto, três varandas em estilo colonial, o ferro já carcomido pelo 
tempo. Dentro, na sala, um piano e moveis torneados de jacarandá. 
Castiçais de vidro pelos consolos e no centro da mesa de jantar, com toalha 
pesada e a fruteira. Estante larga com livros de ciências e alguns clássicos 
já cinzentos na encadernação de couro. Pegada à casa, a torre da capela, 
triste na tarde e onde os morcegos faziam ninho (CAMPOS, 1996, p. 161). 

 

A opulência da família está sempre em elevação e em expansão, uma vez 

que as expressões “parte superior”, “colunas compridas”, “no alto, três varandas”, 

indicam a constante ascensão, e com “toalha pesada” e “estante larga”, percebe-se 

a dimensão da casa, larga e espaçosa. A descrição minuciosa da casa representa 

que a linhagem da família Veloso vem de muitos anos e de grande riqueza, pois está 

nos móveis antigos a sua imponência. Em comparação com os móveis da casa de 

Seu Lucena, percebe-se a distinção social entre as famílias na mesma região, 

distingue-se quem são os donos da terra e os empregados. 

 A família Veloso descende do Império, é considerada pelo narrador “como 

gente de disciplina”, pelos altos cargos sociais e a dedicação severa aos estudos. 

Mesmo em tempo de crise, os Velosos eram respeitados e temidos pela população 

local,  

 

Por todo aquele chão de sesmarias até a cidade, e mais distante ainda, o 
respeito comum, quase numa espécie de hábito. Ao passar um Veloso para 
a missa ou para apanhar o trem, num pulo à capital, o tabelião, curvado na 
ponta da calçada, atirava-lhe com a mão repetidamente, para mostrar 
intimidade, e entrava em casa feliz. O vigário apressava o passo já lerdo, 
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para alcançá-lo. Os humildes recuavam, deixando espaço, as cabeças 
descobertas (CAMPOS, 1996, p. 161). 

  

 A soberania da família está no topo da relação social sertaneja, uma vez que 

a capacidade que possui de estabelecer relações com os outros partindo do 

“mandonismo” é nítida no conto. Na figura de D. Cecília pode-se confirmar essa 

afirmação, pois ela era a irmã do Senador Veloso, “[...] a figura possivelmente 

incômoda [...]. Moça velha e silenciosa, uns olhos muito firmes, desses que encaram 

as pessoas de frente e exigem explicações claras” (CAMPOS, 1996, p. 162). 

 A personagem exala na sua aparência, juntamente com o legado da família, 

uma imposição de poder perante os outros, como se sua persuasão viesse não só 

do poder argumentativo e sim da própria personalidade. Gerard Lebrun (2007, p. 12) 

afirma que “[..] existe o poder quando a potência, determinada por certa força, se 

explicar de uma maneira muito precisa, não sob o medo de ameaça, da chantagem, 

mas sob a ordem dirigida a alguém que, presume, deve cumpri-la”. Para o autor, a 

força que o poder exerce sobre um grupo social está na legitimidade que o submisso 

vê na ordem do que considera superior. Assim está retratado no conto em estudo, 

quando D. Cecília recebe seus agregados, 

 

Recebia os agregados sem muita concessão e evitando fraquezas. O 
morador, na ponta da calçada, chapéu de palha nos joelhos, voz lenta, 
expunha-lhe o problema. Ela o ouvia numa das cadeiras de balanço à porta 
da sala de jantar e indicava a solução, com sentido prático e ótima memória. 
Quinze dias depois o encontrava e vinha a interpelação: 
― Fez o que eu disse? 
― Fiz, nhora sim. 
― Então tudo dará certo (CAMPOS, 1996, p.163). 

 

 A figura de detentora do poder a colocava em uma hierarquia social que 

dificultava os mais humildes chegarem a ela, como se estivesse inalcançável. O 

trecho exemplifica isso quando apresenta o agregado na ponta da calçada e ela na 

porta da sala de jantar, em que a distância entre ambos simboliza a diferença de 

classe e poder. Como também, quando Vicente e seu irmão vão à casa dela pedir 

ajuda para Raimunda, e não sabem como chamá-la: “― Tu fala com a velha? ― Eu 

não! Fale você. Seria mesmo a velha, ou a vaga consciência de limites, dentro 

daqueles domínios e frente aos Velosos? A casa-grande, um marco, D. Cecília, um 

símbolo” (CAMPOS, 1996, p. 163). Os rapazes passaram longos minutos na varada 
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da casa e não tinham coragem de chamar ninguém, inibidos pelo medo de D. Cecília 

surgir em uma das portas ou janelas e eles não saberem reagir.  

 Dentre todas as figuras apresentadas nos seus espaços pessoais, está 

presente no conto também o vaqueiro, citado pelo narrador como elemento que 

compunha o quadro imagético do Bom Retiro: “quis chamar Inocêncio, vaqueiro, que 

passava em frente com o relho na mão” (CAMPOS, 1996, p. 164). Apesar de 

aparecer distante, Vicente pensou em chamar pelo vaqueiro Inocêncio e pedir ajuda, 

pois seria mais fácil por serem ambos trabalhadores. No conto, o Bom Retiro e a 

família dos Velosos são descritos como em um quadro, que representa uma das 

imagens que integram o espaço sertão. 

 A narrativa “Raimunda” inicia-se com a descrição da protagonista e do espaço 

em que se encontra, e a situação trágica que lhe acomete. Diferentemente dos 

contos discutidos no capítulo anterior, o sertão é apresentado pelo narrador sem a 

problemática da seca, apesar das diferenças sociais e econômicas abordadas 

anteriormente, as condições geográficas não aparecem como formas opressoras da 

vida do sertanejo. O conto inicia-se com a descrição da beleza de Raimunda e sua 

saúde: 

 

Raimunda emergiu das águas: o torso moreno e roliço brilhou na luz branca 
da tarde. Bochechou água e borrifou-a em volta, com gosto. Atirou para trás 
os cabelos longos e fortes, e o corpo todo mostrou-se nu, as coxas grossas, 
de carnes bem socadas. Teria sido um regalo para um olho moleque, 
escondido e aflito entre as touceiras de cana. [...] Raimunda caminhou sem 
pressa, fazendo remanso entre as coxas. Na beira do açude, o vento 
encrespou de leve as águas, e ela se enrodilhou toda, cobrindo-se com os 
braços, a pele encaroçada de frio. Depois dilatou as narinas e sorveu o ar 
num hausto cheio. Tudo ali ia bem: corpo e alma (CAMPOS, 1996, p. 155). 

 

Como característica marcante da escrita de Moreira Campos, a exploração 

dos efeitos imagético-sensoriais está expressa na descrição de Raimunda. A 

narração monta a imagem em câmera lenta dos movimentos do corpo da mulher, e 

as sensações que o vento proporciona a moça, são também absorvidas pelo leitor. A 

abundância da saúde de Raimunda (física e psíquica), do açude aparentemente 

cheio sugerem um período de bonança no sertão.  

Ao se vestir após o banho, a personagem organiza as roupas que lavou e 

dirige-se para a sua casa, porém, no trajeto, “perto do cajueiro, o chão fofado por 

velhos formigueiros, pisou num rolo mole e viscoso. Deu um salto para trás, os olhos 

dilatados pelo pavor: ― Meu Deus! ” (CAMPOS, 1996, p. 156). O trágico acidente 
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que se deu foi a mordida de uma cobra no rosto do seu pé. A partir desse 

acontecimento, o conto é voltado para a busca de uma solução para salvar 

Raimunda. 

O narrador da história por caracterizar-se onisciente, além de detentor do 

conhecimento do espaço, expõe a aflição interna das personagens. É na narração 

da aflição de Raimunda após a mordida de cobra que os elementos sensoriais são 

processados, como que acompanham o pensamento da personagem. Segundo 

Monteiro (1980), é constante nos contos moreirianos essa sinestesia “[...] por meio 

de um acúmulo de diversas ordens de impressões. Ocorrem sinestesias de toda 

espécie, em que os traços visuais são amalgamados aos auditivos, tácteis, olfativos 

ou cinéticos, produzindo um impacto de sugestões [...]” (MONTEIRO, 1980, p. 20).  

As crenças sertanejas são expressas inicialmente no pensamento de 

Raimunda, que recorda, no momento após a mordida, de Seu Juvêncio, que “rezava 

em mordedura de cobra e curava bicheira” (CAMPOS, 1996, p. 156). Seu Juvêncio 

representa a figura do rezador e curandeiro, muito conhecida no sertão, que 

segundo Câmara Cascudo (2000) não é visto como feiticeiro pelos sertanejos. Os 

meios curativos envolvem os elementos comuns à região, sejam ervas, bebidas ou 

determinados animais, como também as orações com base nas religiões. A 

dificuldade de conseguir recursos, seja pelas condições de vida precárias ou pela 

grande distância dos centros urbanos, possibilitaram as práticas de cura com o que 

se dispunha no próprio lugar.  

Especificamente no caso de Raimunda, a cura era necessária para a mordida 

de cobra, então seriam necessárias a crença, a superstição, e por meio curativo. 

Tais elementos são significativos na cultura sertaneja, propagados por muitos 

séculos, ligando elementos da cultura indígena, africana e europeia. Como afirma 

Chaves (2012), a cura não se dá só por viés religioso “[...] mas por crença e 

sabedoria de origens indígenas, apregoando-se, em sua figura, a imagem de 

miscelânea religiosa que tão bem vive o homem do sertão [...]” (CHAVES, 2012, p. 

67). 

Raimunda, ao chegar em casa e pedir auxílio aos seus pais, D. Clementina e 

Seu Lucena, é levada por eles para o quarto, onde deveriam ficar somente os 

conhecidos, pois vozes alheias apressavam o efeito do veneno no organismo: “e não 

entrasse ninguém! Raimunda não deveria ouvir voz alheia, que não fosse gente de 

casa. Bastava um timbre de fala diferente para que o mordido de cobra, em caminho 
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de cura, entrasse em agonia” (CAMPOS, 1996, p. 158). As superstições devem ser 

seguidas rigorosamente, por assim fazer parte do processo de cura, e são ainda 

diversas e comuns na cultura sertaneja: 

 

são tradicionais as recomendações para que o doente não ouça voz de 
mulher, sob pena de terrível retorno. Não deverá ver a luz solar. 
Aconselhável retirar-se de casa a mulher que estiver grávida. Não se 
explica a ninguém a verdadeira origem do ferimento [...] (CASCUDO, 2000, 
p. 505). 

 

No conto, ao observar a mordida da cobra no pé da filha, Seu Lucena afirma 

que é a cobra venenosa, e pede ao filho para ir à cidade e conseguir com Seu 

Menescal a injeção (soro antiofídico), pois escutara dele que para mordida de cobra 

só a injeção resolveria. Contudo, o método de cura conhecido por ele ainda é 

aplicado em Raimunda: 

 

Lucena tirou a garrafa de cachaça de detrás do baú. Derramou boa 
quantidade do líquido dentro de uma caneca, que entregou à filha: 
― Beba de uma vez e toda. 
Pediu à mulher que soprasse bem um tição. Deixasse na brasa viva e 
preparasse umas peles de fumo. 
― Você vai aguentar, mina filha. Mas o remédio tem que ser esse mesmo. 
Bruto! Se agarre aí com sua mãe. 
Sinha Clementina, sentada no caixão de querosene, ao lado da rede, 
abraçou-se com a filha, que refugiou a cabeça no peito seco e amigo. 
Lucena soprou o tição mais uma vez e chegou a brasa ao ponto picado, 
com firmeza. Contorções de braços, gemidos surdos, e a camarinha se 
encheu de um cheiro forte de carne queimada. Depois o homem espalhou 
por cima da ferida em salmoura as peles de fumo: 
― Se salva com os poderes de Deus (CAMPOS, 1996, p. 158). 

 

A cachaça, a brasa e as peles de fumo são os itens curativos baseados na 

cura popular da região em que moram as personagens. No entanto, o universo 

sertão expande-se para muitos espaços, e para cada região as crenças e as curas 

são diversas, porém, observando-se que todos os elementos utilizados nos métodos 

curativos tem sua origem no sertão e/ou são fáceis de serem encontrados. Pode-se 

constatar pelos tipos de remédios familiares apresentados por Cascudo (2000): 

 

[...] o cautério de fogo, brasa e ferro quente, na ferida, emplastos de folha 
de fumo mascado, purgante de pinhão (Jatropha curcas, L.), beber sumo de 
limão ou beberagem horrenda, feita de pimentas malaguetas esmagadas 
com pouca água e engolida às colheradas. [...] muita aguardente, o 
indispensável alho, sal, pólvora, querosene, aplicação de ferro em brasa, 
[...] infusão de umburana-de-cheiro ou raspas de tronco de pinhão bravo, a 
chave do sacrário na boca (CASCUDO, 2000, p. 504-505). 
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 São métodos creditados pela fé e a tradição do sertanejo, uma vez que 

conhecidos de longas gerações de famílias, concretizaram-se como a medicina 

local. A tradição do curandeiro é antiga e universal, não remete somente ao sertão 

brasileiro, mas é inegável, que há singularidades do sertão, tanto em relação ao 

aspecto geográfico, quanto aos símbolos constituintes da cultura. 

 O soro antiofídico é a primeira solução pensada por Seu Lucena, por isso 

Vicente foi até a cidade procurar por Seu Menescal, e por coincidência, a última 

ampola havia sido concedida no dia anterior para o funcionário da estação. A falta 

do soro na cidade é explicada pelo narrador: “o vigário não costumava munir-se, e, 

na farmácia, já haviam deixado de fazer estoque de soro por não haver procura” 

(CAMPOS, 1996, p. 160). A crença no curandeirismo é comum para a maioria dos 

presentes na conversa com Vicente, e ironicamente apresentada pelo próprio 

farmacêutico, “― Eles curam isso com cachaça e fumo – esclareceu o farmacêutico” 

(CAMPOS, 1996, p. 160). 

 Vicente não conseguindo o soro na cidade, é orientado por Seu Menescal a ir 

ao Bom Retiro, pois a família Veloso deveria ter. Pela opulência dos Velosos, 

Vicente segue o caminho, mas receoso. Ao conseguir a ampola com D. Cecília, e o 

carro emprestado, o rapaz segue para casa, porém, ao chegar, Raimunda já se 

encontra morta. 

 A morte é tema recorrente nos contos de Moreira Campos, e sucedida de 

diversas formas, não distinguindo as hierarquias sociais nem os espaços. Como 

condição de fatalismo na vida humana, ela é manifestada inúmeras vezes pela 

miséria humana nas narrativas, do corpo e da alma, ligada ao ser por seus 

sortilégios e simbologias, um mito que atemoriza o homem em sua pequenez 

(MONTEIRO, 1980). Em “Raimunda”, a morte é associada aos vários elementos que 

compõem o quadro do sertão, entre eles estão os animais representativos da morte 

na cultura sertaneja.  

Durand (2002) aborda em seus estudos sobre as imagens animais que “o 

animal apresenta-se como um abstrato espontâneo, o objeto de uma assimilação 

simbólica, como mostra a universalidade e a pluralidade da sua presença tanto 

numa consciência civilizada como na mentalidade primitiva” (DURAND, 2002, p. 70). 

Para o autor, os animais ligados à cultura da morte são vistos negativamente pelo 

imaginário do homem.  
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 O simbolismo animal tornou-se universal, faz parte do inconsciente coletivo 

referente a lendas e escrituras religiosas da maior parte das culturas do mundo; é 

através das diversas significações que até hoje determinados animais são 

apreciados, ignorados e afugentados pelos humanos. Na narrativa de Moreira 

Campos, os animais que possuem essa representação são a cobra, a coruja e o 

cachorro. 

 No conto em estudo, as superstições ligadas a esses animais é retratada 

apenas pelo narrador, pois é ele quem observa o animal no espaço e manifesta em 

seguida o significado da sua presença naquele lugar e naquele momento. O primeiro 

a ser abordado é a cobra, em dois trechos é realizada sua descrição de forma 

negativa: primeiro, ao declarar o narrador que algo ruim estaria por perto de 

Raimunda quando estava no açude: “coisa mais maldosa se enroscava por perto” 

(CAMPOS, 1996, p. 155). Segundo, quando Raimunda sente algo no pé, “Lampejos 

de um lombo reluzente como malacacheta, que ganhou o capim com a rapidez de 

um açoite” (CAMPOS, 1996, p. 156). A cobra é um animal comum da região 

sertaneja, porém, além de fazer parte do cenário local é também símbolo de morte 

no conto. 

 Os termos “maldosa”, “malacacheta” (mineral friável) e “açoite” são 

características atribuídas à cobra, o que torna perceptível o medo e a repugnância 

sugerido pelo narrador em relação ao animal.  Na simbologia universal, a cobra é 

tratada em algumas culturas como algo benéfico, porém, na cultura sertaneja ela é 

sempre atrelada ao mal. Cascudo (2000), em seu estudo sobre o folclore brasileiro, 

afirma que a cobra, como símbolo negativo, surge das influências da cultura 

indígena e portuguesa, onde são inicialmente separadas em cobras de sangue 

quente (inocentes) e de sangue frio (peçonhentas).  As peçonhentas geraram muitas 

superstições, por exemplo, assobiar à noite atrai cobras; cobras que mamam nas 

mães enquanto sua cauda fica na boca do bebê para que não chore; rezar em nome 

de São Bento as imobiliza (CASCUDO, 2000). Nas feitiçarias, as cobras são 

enfeitiçadas para matar alguém, são as chamadas “cobras mandadas”.  

 O segundo animal observado no conto é a coruja, que apesar de não ser 

apresentada diretamente com termos negativos, é ligada à escuridão pelo termo 

“noturna”: “uma asa noturna cortou o terreiro. Na torre da capela ao lado, o pio de 

uma coruja” (CAMPOS, 1996, p. 164). A representação da coruja na cultura 

sertaneja é de teor negativo, pois no folclore brasileiro as corujas possuem 
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influências vindas da civilização romana e do oriente, onde eram tidas como 

agourentas. Dentre as espécies, a Suindara (Tyto furcata), popularmente conhecida 

como rasga-mortalha, é encontrada mais facilmente nas regiões do interior. A sua 

moradia é em casas abandonadas e torres de prédios e igrejas, por serem lugares 

calmos e seguros. Suas características e seus hábitos apavoram ainda hoje 

populações interioranas. Cascudo (2000) especifica os aspectos: 

 

O atrito das asas lembra um pano resistente que fosse rasgado 
bruscamente. Os supersticiosos dizem que a coruja está rasgando mortalha 
para algum doente da vizinhança. Atraída pelas luzes acesas no aposento 
dos doentes, a rasga mortalha insiste nos voos e rumores, assustando a 
todos, como num aviso de morte inevitável (CASCUDO, 2000, p. 663). 
 

 A coruja do conto não é especificada como “rasga-mortalha”, mas os 

elementos utilizados, como “a noite adentrava-se” e o corte do dia pela asa noturna 

remetem implicitamente à imagem agourenta. A ligação do pio da coruja à noite 

representa a superstição do sertanejo, e é exemplificada em verso por Azevedo 

(1969): 

 

Coruja que em céu escuro 
à noite o seu canto espalha, 
é morte certa, no duro, 
já está rasgando a mortalha! (AZEVEDO, 1969, p. 143). 
 

 A morte sempre será uma incógnita para o ser humano, e a necessidade que 

o mesmo possui de concretizá-la surge pelo imaginário, sendo o símbolo uma 

propriedade “[...] excepcional de sintetizar, numa expressão sensível, todas as 

influências do inconsciente e da consciência, bem como das forças instintivas e 

espirituais, em conflito ou em vias de se harmonizar no interior de cada homem” 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p. 14). Essa busca pela concretude leva o 

narrador a associar o voo noturno da coruja como uma imagem negativa para a 

situação de Raimunda.  

 O terceiro animal com uma simbologia ligada à morte, mencionado pelo 

narrador é o cachorro, não como assassino (cobra) ou agourento (coruja), mas como 

sensitivo, que pressente a chegada da morte,  

 

O cachorro de casa espreguiçou-se nas patas, alongando-se muito, saudou 
com a cauda e farejou pernas. Voltou a enrolar-se. Desde que a moça 
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morrera, não se arredava dali. Antes andara rondando a camarinha, como 
quem pressente desastre (CAMPOS, 1996, p. 166). 

 

 O cachorro está diretamente associado ao homem e à morte no conto, a sua 

presença constante ao lado de Raimunda durante os momentos finais simboliza 

aspectos ligados à morte recorrentes em diversas culturas. Segundo Chevalier e 

Gheerbrant (2009), ele é utilizado como uma espécie de guia do homem, da morte 

para o céu. A presença do cachorro perto do doente é importante para afugentar 

maus espíritos, e o seu latido é anúncio de tragédia para a sua família. 

 Na cultura do sertão brasileiro, o cachorro tem várias significações: quando 

fica rondando pela casa está afugentando o diabo; ao dormir, se ficar ganindo, é 

porque está sonhando; se urinar na porta é sinal de felicidade; e quando está 

uivando é porque vê almas do outro mundo se aproximando ou então a própria 

morte.  Azevedo (1969) apresenta em verso mais arquétipos do cachorro na crença 

sertaneja, dando significações às atitudes cotidianas do animal:  

 

Cachorro que cava à porta 
e ladra num baixo entorno, 
aquele buraco importa 
na sepultura do dono (p. 153). 
 
Cachorro que, à noite, uivando 
num tom triste, ao longe, ladra,    
é alguém que se acha penando,    
de onde moras na quedra (p. 166) 

 

 Em suma, o cachorro é um animal que também simboliza aspectos ligados à 

morte na cultura sertaneja, e fortemente retratado no conto como uma das muitas 

imagens do sertão. Por ser um animal do meio doméstico, caracterizado pelo 

companheirismo e servir de proteção à casa, o cachorro carrega a imagem da 

proteção ao corpo e à alma do homem, por isso sua presença é constante no velório 

de Raimunda ao lado do seu corpo.  

 Quando os irmãos de Raimunda chegaram com o soro, Raimunda já se 

encontrava morta, “[...] na sala de taipa sobre a esteira, intacta na força dos vinte 

anos. Ao lado, no chão incerto, um toco de vela metido no gargalo de uma garrafa” 

(CAMPOS, 1996, p. 166). O silêncio é predominante na sala, os olhos assustados 

dos irmãos, a conformação no rosto dos outros, como Seu Juvêncio, e Seu Lucena, 

e a tristeza de D. Clementina. A fatalidade atinge todas as personagens moreirianas, 

pois o homem é sempre um ser miserável a percorrer um caminho com fim certo, 
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nada escapa ao trágico, ao grotesco, e ao absurdo (MONTEIRO, 1980). Por ironia, 

Raimunda, que no início do conto estava sã de corpo e alma, encerra a narrativa 

com a sua vida extinta. 

   O desfecho do conto dá-se com o enterro de Raimunda, humilde e silencioso, 

com o máximo de expressividade retratada nos efeitos imagético-sensoriais, pela 

distância que vai adquirindo da casa em busca do cemitério na cidade, e do olhar de 

D. Clementina: 

 

Os homens firmaram nos ombros as pontas da estaca e a marcha se fez 
pesada, manhã cedo. A rede oscilava: aparecia à direita, cobria-se no meio 
pelo corpo de Juvêncio e surgia à esquerda, com a frieza de um pêndulo. 
Todo o movimento naquela cadência fúnebre vinha de fora: do vento, da 
andadura irregular dos homens. O fardo, o bojo gordo, tinha a imobilidade 
terrível da morte (CAMPOS, 1996, p. 167). 

 

 A “vergôntea forte de sabiá” com a rede e a falecida carregada por homens, é 

uma imagem do sertão observada em outros textos literários representativos desse 

espaço, como nos versos de João Cabral de Melo Neto em Morte e Vida Severina 

(2007), quando Severino encontra dois homens carregando uma rede com um morto 

em marcha lenta. A marcha lenta, pesada e silenciosa simboliza o fardo trágico que 

acometerá a todos os seres, pois é o que se conhece do destino. 

 As figuras da moça formosa, do agregado, do rico, dos líderes, do vaqueiro, 

juntamente aos seus espaços e suas crenças formam imagens expressivas do 

sertão. E, diferentemente dos contos anteriores, não há o inconformismo por parte 

dos mais humildes pelas suas condições de vida naquele lugar, como Juvêncio 

mesmo especifica que "Deus quis”.  

 Mesmo que o narrador não possua o discurso característico das personagens 

da narrativa do enredo, percebe-se seu conhecimento do espaço sertão e seu 

contexto sociocultural, pois está expresso no léxico utilizado no conto. É nos termos 

“touceiras de cana”, “açude”, “cajueiro”, “meizinhas da casa”, “o burro na manga”, 

“preá na vereda”, “sala de taipa”, “tipoia”, “mulungu”, que o sertão vai se 

apresentando inicialmente, mas é nas vivências das figuras humanas que se 

reconhece o sertão. 

 

 

4.2 “O Peregrino” 



98 
 

 

 O conto moreiriano em sua segunda fase de escrita é caracterizado pela 

essencialidade, uma vez que há uma maior objetividade na interpretação da 

existência humana, contudo, a relação homem e natureza alcança uma efetividade 

mais consistente do que na fase considerada impressionista. A distinção entre 

cenário e personagem é desnecessária, pois ambos se fundem na construção na 

trama da narrativa, 

 

Nos contos de Moreira Campos, [...] as descrições afirmam sua função 
criadora. As linhas se acumulam, se sobrecarregam, se descolam e se 
deslocam. Elas funcionam como um quadro autossuficiente, que não 
precisa ser pano-de-fundo de uma cena ou fio narrativo. Elas são a própria 
mensagem literária (MONTEIRO, 1980, p. 29). 

 

 O procedimento descritivo das personagens ocorre sem rodeios, e 

estruturalmente nominal, sem muitos verbos de ação. O enredo é apresentado em 

fatos mais antigos e atuais, como se as cenas fossem se encaixando, tornando 

imperceptível a mudança de plano. Quanto à caracterização das personagens, os 

traços são apresentados de forma objetiva e direta, sejam físicos ou psicológicos. 

 Assim, “O Peregrino”, conto publicado em Os Doze Parafusos (1978), que é o 

quinto livro lançado pelo contista Moreira Campos, sendo pertencente à segunda 

fase de sua escrita, e representa fielmente os aspectos supracitados. Na edição de 

1978, o conto possui apenas 4 páginas, afirmando a essencialidade do conto 

moreiriano. 

 A narrativa se constitui no espaço sertão, e assim como em “Raimunda”, o 

narrador é conhecedor do contexto sociocultural dos seres. O conto inicia-se com a 

descrição do espaço e das personagens, como também o seu cotidiano e formas de 

trabalho, além do comportamento:  

 

Chão rude, áspero, mais de pedregulhos. Um que outro bode ou cabra nas 
escarpas. O vento e os redemoinhos de folhas secas. Sobre os lajedos, ao 
meio-dia, modorravam lagartos. Os casebres em distância de léguas. Seres 
em farrapos, as calças dos homens em tiras dos joelhos para baixo, olho da 
enxada ao ombro. As mulheres mal podendo apresentar-se: os restos de 
roupa remendada não cobriam bem as vergonhas. Esse o pudor com que 
elas se entremostravam, escondidas no umbral da porta para servir a 
caneca d’água, moringa na mão, olhos em terra. Nesse mundo o velho 
lavrava o roçado onde possível: o veio d’água, o poço barrento, que os 
músculos rijos por baixo da pele engelhada aprofundavam no verão maior 
(CAMPOS, 1978, p. 9). 
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 O espaço é construído inicialmente como inóspito, seco, que dificulta qualquer 

ser o habitar, a exemplo dos lagartos, que mesmo sendo seres viventes de terras 

áridas, sofrem com as condições do mundo apresentado, pois ficam apáticos nos 

lajedos devido ao calor. O bode é o único animal de criação presente na descrição, 

provavelmente por ser adaptado a lugares secos. A imagem é formada praticamente 

por nomes, não há vocábulos que indiquem ação, somente os lagartos 

“modorravam”, e ainda é algo com sentido inerte, sem grandes movimentações. É 

possível a comparação com o espaço descrito em Os Sertões, onde a tragicidade do 

sertanejo é iniciada pelo espaço que o homem habita: 

 

Ao passo que a caatinga o afoga; abrevia-lhe o olhar; agride-o e estonteia-
o; enlaça-o na trama espinescente e não o atrai; repulsa-o com as folhas 
urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lanças; e 
desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado: 
árvores sem folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, 
apontando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, 
lembrando um bracejar imenso, de tortura, da flora agonizante... (CUNHA, 
1998, p. 46). 

 

Os aspectos apresentados em Os Sertões são semelhantes aos descritos em 

“O Peregrino”, de modo que o ambiente aparece desértico e agonizante. Pode-se 

comparar o sertão do conto a um deserto, pois ao reunir os elementos descritivos, é 

possível montar um quadro desértico e monocromático. A moradia dos viventes é 

um casebre, ou seja, um lugar pequeno e grosseiro, e ainda, muito distante uns dos 

outros, tornando o convívio quase que inexistente.  

  As pessoas são descritas como “seres em farrapos”, pelos seus restos de 

roupa que mal cobriam-lhes o corpo, mas também, possuem a alma em farrapos, 

uma vez que as atitudes são apenas subordinadas ao modo de vida e às 

possibilidades que o espaço lhes proporciona de sobreviver, mesmo que em 

condição de flagelados. As mazelas do cotidiano são aceitas com resignação, não 

há questionamentos pessoais sobre sua situação social e econômica. 

São as batalhas diárias pela sobrevivência que levam o velho a trabalhar sem 

descanso, o roçado localizava-se onde “era possível”, pois a secura da terra 

impossibilitava o manejo da agricultura. Ao localizar o poço barrento, que era 

aprofundado no verão maior, percebe-se que as condições climáticas ainda podem 

ser mais fatigantes que o momento descrito. Os “músculos rijos por baixo da pele 

engelhada” é a caracterização do velho, que é reiterada em outro momento do 
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conto, e simboliza o trabalho forçado cotidianamente. A imagem construída pelo 

detalhamento do horário do almoço explana mais uma vez o trabalho no chão de 

barro, 

 

O velho fincava a enxada no barro. Voltava a correr o indicador na testa 
para livrar-se do suor. Cuspia cuspo grosso. Deslocava do canto da boca 
punha na pedra a masca de fumo. Peitos murchos por fora, rijos por dentro, 
sentava-se, benzia-se e iniciava o almoço (CAMPOS, 1978, p. 10-11). 

 

O suor e saliva espessa representam o desgaste do homem na tarefa árdua 

de arar a terra seca, e novamente os “peitos murchos por fora, rijos por dentro” são 

citados. A repetição dos termos indica a marcação da personagem, dado que é uma 

forma do narrador intensificar as condições físicas em que se encontra o homem. 

Essa é a principal descrição do velho, dado que outros traços ligados à sua 

personalidade ou aparência física quase não são mencionados, e não é preciso tal 

acréscimo de informações, pois o leitor constrói a sua visão da personagem pelo 

traço apresentado.  

As desventuras das personagens ao longo do conto só aumentam. Algo que 

agravou a situação foi a morte do neto, que ajudava o velho na roça, “trabalhava o 

roçado em companhia do neto, até que o dia em que a cobra, em mudança de pele, 

cega, muito veneno nas presas, picou o neto perto do buraco do antigo formigueiro 

sob a oiticica, única mancha verde naquele mundo de cinzas” (CAMPOS, 1978, p. 

9). Assim como em “Raimunda”, um jovem morre por picada de cobra perto do 

buraco de um formigueiro, porém, a cobra é aqui mais objetiva, até no próprio 

veneno, pois está cega e arisca pela mudança de pele.  

As práticas do curandeirismo são realizadas também com o neto, sendo 

utilizadas ferro em brasa e peles de fumo, porém, sem grandes resultados, uma vez 

que o rapaz morreu três horas depois.  A distância entre os casebres dificultava o 

enterro, pois era necessário auxílio dos outros,  

 

Longe os vizinhos. Légua e meia o mais próximo. O velho teve de ir até lá 
[...]. Trouxe outros seres em molambos e grunhidos. E a marcha fúnebre – 
tipoia oscilante presa à estaca de sabiá – se fez em direção ao distante 
arruado, onde havia a capela e o telheiro abatido do mercado (CAMPOS, 
1978, p. 9-10). 

 

A objetividade moreiriana está firmada no gosto pelas frases curtas, em que 

só o necessário para a construção do discurso é empregado. Como uma forma de 
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redução do discurso estão as expressões nominais, que para determinarem as 

imagens do trecho acima, segundo Lima (1993), funcionam como uma redução 

qualitativa, permitindo um universo que abrange o significado maior do que o 

significante apresentado, este por ser reduzido. 

 A distância entre as casas e o povoado é colocada no conto com o sentido 

de solidão e de esvaziamento do lugar e da alma humana, pois é próprio o vazio em 

que vive o homem. A marcha fúnebre, comum no espaço sertanejo ocorre no conto, 

sucede-se pela tipoia presa à estaca de sabiá e carregada por homens. Tal imagem 

configura a ideia do vazio e da morte, não pelo defunto que carregam, mas pelas 

próprias condições dos seres em molambos, uma vez que a existência vai se 

extinguindo de acordo com o decorrer das descrições, como se os homens fossem 

ficando vazios como o espaço desértico que cruzam. 

As personagens não possuem nome próprio, são nomeados pelo narrador 

como o “velho”, o “neto”, a “viúva-menina” (inicialmente chamada de “mulher do 

neto”, e após a sua morte, recebe essa marca); o “menino”, o “meio irmão”, o 

“cachorro” e o “peregrino”. Segundo Reuter (2002), a personagem pode ser 

nomeada em três possíveis categorias: nominais, pronominais e perifrásticos. O 

primeiro quando o indivíduo recebe nome próprio, como no conto anterior, Raimunda 

(a protagonista); o segundo quando se usam pronomes, como no conto moreiriano 

“Dizem que os cães veem coisas”12, uma presença denominada pelo narrador de 

Ela, podendo relacioná-la à morte, porém, implicitamente; terceiro, é atribuída como 

nome à personagem uma característica marcante. 

No conto em estudo, o narrador recorre ao designante perifrástico para 

direcionar o foco à personagem de seu interesse. Silva (2008) afirma que tal 

abordagem é usada como estratégia para sugerir determinada realidade à 

personagem:  

 

acreditamos que o não-nomear seja um elemento do processo de 
esvaziamento da personagem, sendo, ao mesmo tempo, um modo de 
universalizar a personagem, mas também uma estratégia do narrador para 
ressaltar a condição de inferioridade [...] (SILVA, 2008, p. 64).  
 

Nos textos moreirianos há uma predileção, principalmente em sua escrita de 

segunda fase, pelo designante perifrástico para identificar cada indivíduo e sua 

                                                           
12

 Conto publicado no livro Dizem que os cães veem coisas em 1993, discutido anteriormente na 
segunda seção do capítulo intitulado “o sertão e o conto de Moreira Campos”.  
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participação na narrativa. Em “O Peregrino”, todos as personagens são identificadas 

somente por um elemento marcante, como o velho com “os peitos murchos” e a 

viúva-menina com “a nudez magra”.  

Os acontecimentos da vida da viúva-menina não alteram suas emoções e 

seus sentimentos, é como se existir já tivesse esgotado sua alma. Não há grandes 

demonstração de ânimo, sem qualquer sentimento ou emoção, além do cansaço 

extremo, 

 

A viúva-menina, sem lágrimas. [...] A viúva-menina enfadava-se. Erguia-se, 
limpava com a mão o cisco ligado aos molambos do vestido (a nudez moça 
e magra contra a chama da trempe na cozinha ou a luz do dia) e servia o 
mingau de farinha de milho ao filho. [...] tanto que ela não se assustou 
quando ele um dia pousou a mão áspera, de muitos calos, um casco, sobre 
sua coxa magra. Antes deu-se, sem espantos (CAMPOS, 1978, p. 10-11). 

 

As condições de vida da viúva-menina apenas demonstram que ela, como as 

outras personagens, vive o absurdo da miséria humana, em um universo enfadonho 

e de vazio físico e psicológico. A interação entre os indivíduos é quase que nula no 

que concerne também ao diálogo, que se resume a interjeições e pequenos 

comentários. São eles: “― Ahn? ― Ô.”; “― Te cala bicho! ”; e “― Este mundo de 

meu Deus”. Assim como em Vidas Secas, as personagens do conto também são 

silenciadas, posto que o drama de ambos é a miséria fatídica retratada, são “as 

poucas palavras. Mais os pressentimentos e a compreensão das duras coisas do 

mundo” (CAMPOS, 1978, p. 11). 

O universo miserável das personagens é denominado pelo narrador como um 

mundo à parte. Na narrativa, o espaço descrito é em vários instantes relacionado ao 

termo mundo, como: “nesse mundo”, que representa o momento inicial da descrição 

do trabalho na roça; “mundo de cinzas”, para simbolizar a oiticica como a esperança, 

sendo a “única mancha permanentemente verde naquele mundo de cinzas”; e ainda 

o “duro mundo, carecente de umidades” (CAMPOS, 1978, p. 9), ao representar o 

velório sem choro e de conformação pela morte do neto. Tais características são 

relacionadas a um mundo específico, como espaço de atmosfera angustiante e de 

abandono, sinônimo de uma realidade que mal possibilita a mera sobrevivência. 

Tal realidade de um mundo árduo e penoso é apresentado pela relação de 

poucas palavras e gestos do velho com a menina-viúva, pois o ato ocorrido já era 

esperado e compreendido, como sugere o narrador: “antes deu-se, sem espantos. 
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Um objeto. Sabia que os olhos dele já lhe varavam o vestido ralo à luz da trempe ou 

do dia. Entregou-se à sombra do oitizeiro, forrando-se com o próprio pano em que 

envolvia o prato” (CAMPOS, 1978, p. 11). Como consequência, a viúva-menina 

engravidou e boatos de “mancebia e incesto” corriam léguas de distância, apesar de 

quão longínquos eram as casas e o povoado. O parto foi realizado pelo próprio 

velho, e o filho criara-se agora com o meio irmão, 

 

O umbigo do filho ficou crescido pelo corte sem arte. E assim, de grande 
umbigo, ele começava a engatinhar no chão de barro, o meio irmão já firme 
nas pernas, o volume da barriga (não perdia o vício de chupar o polegar). 
Riam os dois, o cachorro entre eles brincando de esconder-se, tudo menino 
(CAMPOS, 1978, p. 11). 

 

As condições do casebre remetem à estrutura da casa de taipa, comum no 

sertão nordestino caracterizado pelo chão de barro e pela trempe na cozinha (citada 

no início do conto). A relação dos meninos com o cachorro sugere uma 

humanização do animal, por ser tratado como um dos meninos pelo narrador, o que 

denota entendimento da brincadeira e pelos risos, o afeto entre os três. Em 

contrapartida, a animalização dos meninos também pode ser sugerida, pois o 

rebaixamento da condição humana, haja vista as condições miseráveis em que 

viviam. 

Uma figura do sertão presente no conto é o Peregrino, um messiânico que 

andava longas estradas, compartilhando sua crença. Sua caracterização é a 

comumente conhecida, com o  

 

grande chapéu de palha, o camisolão, com o cordão de São Francisco, as 
alpercatas e o cajado. Nos tornozelos, grudado, o pó das longas estradas. 
Pregava a Bíblia, os ensinamentos de Deus, em febre de vozeirão e 
chamas do inferno. As loucuras. A grande barba negra, partida ao meio, 
tremia (CAMPOS, 1996, p. 11). 

 

 A presença do peregrino no conto procura estabelecer um meio de 

superstição, como que fosse ocorrer uma interferência religiosa no sertão. O 

messianismo por muito tempo funcionou como algo inerente a esse espaço, tendo 

na figura de Antônio Conselheiro sua maior representatividade. Ele, como o líder 

religioso da luta de Canudos retratada em Os Sertões por Euclides da Cunha, 

“vestia túnica de azulão, tinha a cabeça descoberta e empunhava um bordão. Os 

cabelos crescidos sem nenhum trato, a caírem sobre os ombros; as longas barbas 
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grisalhas mais para brancas [...]” (CUNHA, 1998, p. 213). Tornou-se o “messias” 

sertanejo mais conhecido, que ganhou fama e promoveu visibilidade para o sertão 

(POTIER, 2012). 

 A visita do Peregrino ao casebre deu-se devido à notícia do incesto, mas ao 

conhecer o espaço, os viventes e a situação de todos ali, o religioso mudou toda a 

postura crítica inicial, pediu dormida e no dia seguinte seguiu viagem: 

 

Não teve recriminações bíblicas. Cessaram ali as chamas do pecado, das 
condenações eternas. Apagou-se o fogo do inferno. Talvez tivesse tido a 
intuição de que a palavra de Deus era pequena ou grande demais para 
compreender a necessidade e a solidão. A mão cabeluda, de unhas sujas, 
voltou a agradar a cabeça dos meninos. Agradeceu a dormida e o alimento. 
Apoiou-se ao cajado, e as suas sandálias voltaram a palmilhar os caminhos 
do mundo (CAMPOS, 1978, p. 12). 

 

 As considerações que o peregrino refletiu ao final da visita foram diferentes 

das decisões possivelmente esperadas pelas pessoas que recriminaram tal vivência, 

pois ao perceber que são condicionados pelo mundo cinzento e árduo em que 

viviam, conclui que não seriam necessárias recriminações, como se o que ele 

pregava estive fora da realidade vivida no casebre.  

 Além da figura do sertanejo humilde e sofrido, do espaço sertão desértico, do 

messiânico, outras imagens sertanejas são reveladas no conto. As crenças e 

superstições presentes em “Raimunda” são expressas também em “O Peregrino”. O 

curandeirismo e os animais simbolizando a temática da morte são fielmente 

retratados. Há uma relação dos três animais – coruja, cachorro e cobra, como 

símbolos de morte e a semelhança na ordem de presença deles nos dois contos.  

Em “Raimunda”, a jovem morre por picada de cobra, tem a sua morte 

anunciada aos irmãos pelo pio da coruja na capela, e o cachorro sempre a 

acompanhá-la, desde o leito de morte ao velório: “desde que a moça morrera, não 

se arredava dali. Antes andara rondando a camarinha, como quem pressente 

desastre” (CAMPOS, 1996, p. 166). 

Em “O Peregrino”, a morte do neto ocorre por picada de cobra, seguida da 

imagem do cachorro, que aparece duas vezes no conto. Na primeira é retratado 

sozinho, próximo do rapaz já morto: “[...] o cachorro enrolava-se no chão batido sob 

a tipoia do morto [...]” (CAMPOS, 1978, p. 9-10). Na segunda, aparece dessa vez 

mais próximo da coruja, sendo que a ave possui novamente a presença agourenta 

de anúncio de morte:  
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[...] na noite que se comprimia, se fechava, vinda dos horizontes, da ramaria 
seca, de onde voavam bacuraus. Da folhagem do imbuzeiro chegava o 
rasgo da coruja, sem que o mau agouro espantasse mais. Apenas o 
cachorro erguia as orelhas, consultava o imbuzeiro e latia insistente 
(CAMPOS, 1978, p. 10). 

 

 Dessa maneira, certifica-se que os contos de Moreira Campos retratam os 

animais coruja, cachorro e cobra como símbolo de morte na cultura sertaneja, 

confirmando-se assim que o plano criador do contista abrange os animais como 

parte do cenário dos contos, revelando-os como elementos importantes nas 

narrativas.  

 Outros contos de Moreira Campos têm o sertão como cenário e/ou como fator 

determinante na personalidade e em acontecimentos na vida humana do lugar. Em 

“Almas Sombrias”, conto do livro Portas Fechadas, o espaço sertão está 

caracterizado na cidade, mas como um lugar interiorano calmo e ligeiramente vazio. 

O espaço da casa é descrito no início: “a casa de Manassés, com alpendre e vacaria 

ao lado, recuava numa das esquinas da grande praça, isolada de outras, porque as 

construções ali eram raras” (CAMPOS, 1996, p. 180). Mesmo apresentando no 

decorrer da narrativa a imagem da cidade, percebe-se que é uma imagem vaga, 

como que ao longe e vazio, e os únicos movimentos são enxergados no curral das 

vacas e o “burro no pasto”. 

 Em “O Enterro”, publicado em O puxador de terço (1969), uma casa grande é 

descrita como abandonada, e a imagem de abandono está contida também no seu 

dono, por estar doente e leproso: 

  

Ficava ali no alpendre da casa grande e isolada, já dando para o mato. 
Havia o lanço de cerca tomado pela latada de melão-são-caetano, e à noite, 
o candeeiro pendente da trave de carnaubeira, que deixava mancha de 
fuligem na manga. [...] o leproso comia a comida vinda da casa, e tinha a 
companhia do cachorro e do preto velho, neto de escravo, humilde [...] 
(CAMPOS, 1969, p. 97). 

 

 A estrutura da casa trata-se de uma casa grande de fazenda em condições de 

abandono total, pelo isolamento e mau zelo. Além disso, ainda há o abandono ao 

leproso, que por vez não possui nome próprio, nem o empregado, denominado por 

“preto velho”. São as condições miseráveis que os universalizam no sertão. A 

presença do cachorro remete à superstição anteriormente mencionada, pois o 

mesmo esteve todo tempo ao lado do moribundo e, os dois morrem juntos: “o 
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cachorro, que cochilava a seus pés no alpendre, lambia-lhe as feridas e comia-lhe 

as sobras do prato, também morrera” (CAMPOS, 1969, p. 98). 

 Por fim, o conto “O Preso”, publicado em Portas Fechadas, é considerado um 

dos contos mais representativos da obra moreiriana, e aborda a prisão de um 

agricultor já velho e mirrado, pelo fato de ter agredido levemente um menino que o 

perturbava na feira da cidade. Além da descrição do espaço sertão, as figuras de 

poder e submissão constituem a imagem sertaneja mais forte. A figura do coronel 

Antero rodeado de admiradores no alto da calçada, observa o velho entre os 

soldados abaixo, e afirma não poder ajudá-lo por ter sido filho do juiz de direito o 

menino que ele agredira. Dessa forma, o velho foi preso e por não suportar a 

vergonha e desmoralização perante sua família, enforca-se com o cabresto do 

jumento. 

 O homem coexiste com o meio em que vive, e para os narradores moreirianos 

essa relação influi constantemente na vida sertaneja. O sertão e o homem são 

abordados como que pertencentes um ao outro, sendo que o espaço, muitas vezes 

definido como inóspito, é responsável pelo comportamento de seus viventes. Estes, 

por sua vez, tecem suas crenças a partir do que o lugar o oferece, buscando 

diariamente a razão da sua existência. 

 

4.3 “Infância” 

 

 O procedimento narrativo dos contos de Moreira Campos constitui-se em 

grande parte de narradores em terceira pessoa, apresentando um caráter de 

impessoalidade, e reforçando a onisciência pela observação acurada. Todavia, em 

sua primeira fase de escrita é comum narrativas que contemplam o narrador em 

primeira pessoa, e denotam a pessoalidade e uma narração mais explicativa. 

 O conto “Infância”, publicado em As Vozes do Morto (1963), contempla 

justamente a narração em primeira pessoa, sendo o narrador-personagem 

protagonista da história. Outro contraponto em relação aos contos anteriores é o 

espaço, onde o sertão não é expresso pela sua vegetação seca nem pela escassez 

de água, mas pela vegetação verde e plantio favorável.  

 O narrador é o Rubem adulto relembrando um momento de sua infância, 

dessa forma, há uma distância temporal entre o fato ocorrido e a personagem, mas, 
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em determinados trechos percebe-se uma sincronia nas vozes da criança e do 

adulto, como se o tempo presente estivesse nas duas pessoas (menino e homem).  

O início do conto é um desabafo envergonhado da personagem: “nem sei como 

arrancar isto aqui de dentro. Vai tão íntimo, escondido, distante, sem nunca ter 

contado a ninguém! E agora ― expô-lo? ” (CAMPOS, 1996, p. 356). O fato a ser 

narrado é motivo de retraimento para o narrador, uma vez que sua atitude no 

passado ainda lhe desperta o mesmo sentimento da época.  

 Não há muito detalhamento nas descrições físicas das pessoas e do 

ambiente, são poucas as características atribuídas às pessoas com quem convivia. 

Eram sua mãe, avó, tia velha e a empregada da casa, e o pai, que sempre estava 

ausente por trabalhar dias e dias nas construções de estradas na região, mas por 

quem o narrador tinha grande afeto. A descrição de sua mãe é a imagem que ele 

tinha dela quando menino, ela era leitora de romances e escritora de versos, tinha a 

suavidade nos olhos e na voz, como símbolo de pureza, e “ [...] o rosto suave de 

minha mãe, sem imoralidade que eu nunca senti, a brandura do riso [...]” (CAMPOS, 

1996, p. 362). O pai é descrito pelas atitudes para com ele: 

 

aquele pai bom, que às vezes me punha nas pernas e fazia mágicas para 
mim com palitos de fósforo. Mas zangado de repente, quando os seus 
negócios não andavam bem. Violência, por traquinagem tola, de zurzir-me 
as pernas com a ponta do cinturão, eu agarrado em pavor às saias de 
minha mãe, lapada fina de queimar a pele: 
― Não, não, não... papaizinho! (CAMPOS, 1996, p. 364). 

 

 As atitudes violentas do pai permitem comparar com os atos impetuosos 

cometidos por um pai ao seu filho em “Um cinturão”, conto de Graciliano Ramos 

publicado em sua obra Infância (1945), onde o menino é agredido pelo pai por 

motivos frívolos. Contudo, na narrativa moreiriana, Rubem lembra dos castigos do 

pai, mas o carinho que o mesmo tem por ele supera tais experiências. Tal afirmação 

se dá ao final do conto, quando o pai o absolve de um castigo,  

 

nunca ninguém até hoje amou tanto um pai como aquele, no momento. 
Louquinho por ele. Uma vontade repentina de beijá-lo. E ele disse que eu 
fosse brincar, mas não repetisse liberdades, que aí precisa ser enérgico, 
dando uma lição (CAMPOS, 1996, p. 365). 

  

A linguagem narrativa é repleta de adjetivos de cunho sensorial, são 

expressões que proporcionam imagens em grandes dimensões, em que as formas 



108 
 

são acentuadas, como “casa enorme”, “enormes alpendres”, “vasto ventre”, “botas 

grandes”, “negro imenso”, “vereda longa” e “enorme silêncio”. O sentido de tudo ser 

maior, tanto o ambiente como as pessoas, decorrem da visão de menino que o 

narrador tenta apresentar, pois para uma criança pequena, a dimensão dos 

elementos aparenta ser maior e mais largo pela visão de baixo, onde tudo encontra-

se mais alto e mais assustador. Segundo Bachelard (1993), essa ideia de imensidão 

faz parte da consciência imaginante, é o que ocorre no caso de Rubem, que procura 

relembrar as imagens da infância com a visão que tinha de menino. A descrição que 

faz de si mesmo representa sua pequenez nos termos “calcinha curta”, “passadas 

curtas”, “pequenas veias do pescoço” e “miúdo”. 

O sertão na narrativa é denominado pelo narrador como o alto sertão: 

“morávamos no alto sertão, fechado de mato” (CAMPOS, 1996, p. 356). Inicialmente 

por tal afirmação, identifica-se a vegetação verde e volumosa pelo termo “fechado” 

em relação à mata. Segundo Morgado (2011), o alto sertão nordestino é a 

suavização da caatinga do sertão de dentro, pois “no Alto Sertão, o clima é 

suavizado levemente, a vegetação, do tipo de savana, se alinha, em certas zonas, 

com as faixas verdes dos carnaubais, capturando os vales férteis da região” 

(MORGADO, 2011, p. 5). Rubem expõe o sertão aos poucos, no decorrer da sua 

narração, por isso a imagem do sertão vai se constituindo de forma fragmentada.   

O casarão em que moravam foi cedido por um conhecido do seu pai, este por 

sua vez, como trabalhava de região em região a construir estradas, mudava-se 

frequentemente de lugar. A casa grande ficava distante de outras casas, é referida 

como “casa enorme, de enormes alpendres, currais vazios, onde se abatiam 

cinzentos telheiros” (CAMPOS, 1996, p. 356).  Outro espaço é o humilde casebre da 

rendeira, “o terreiro varrido, a sombra do mulungu, o banco polido, galinha ciscando, 

a dona da casa, pente de pedra no cocó, trocando bilros na almofada, uma peça de 

labirinto na grade, encostada à parede de taipa [...]” (CAMPOS, 1996, p. 359). 

A humildade do casebre é expressa com singeleza, tranquilidade e beleza 

natural, diferente dos casebres de “O Peregrino” e “Raimunda”, que representam 

miséria e angústia. Tal representação ocorre tanto pela visão inocente e otimista que 

o menino tinha, como pelas condições climáticas, proporcionando melhores 

condições de vida para os sertanejos. O trabalho na roça também é representado 

(ainda que pouco) na narrativa, em vereda a caminho de casa: “[...]atravessar 
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roçados, homens na labuta da enxada ou no silêncio encostado das árvores [...]” 

(CAMPOS, 1996, p. 359).  

 Uma imagem do sertão a ser destacada no conto é o coronel e sua tropa de 

homens e caprinos. O coronelismo possui a marca tradicionalista do poder, através 

do contexto socioeconômico e da intimidação, pois é uma forma de estabelecer 

ordem na região de seu comando. A chegada do bando à casa é narrada com 

admiração e medo pelo menino: 

 

E por sinal, boca da noite, uma tropa parou em frente à casa, com tilintar de 
chocalhos e o resfolegar de muitos animais. E na frente da tropa um senhor 
de engenho, boiadeiro e diz que homem de crimes. Vermelho, num redondo 
de cara de tomate, vasto ventre, botas de cano acima dos joelhos, que lhe 
encurtavam as pernas (CAMPOS, 1996, p. 356). 

 

 Ao cumprimentar D. Zeneida, o coronel contextualiza que a casa também 

pertence a ele, devido ter cedido a um amigo tempos atrás, e por isso pernoitaram 

ali. As mulheres, muito assustadas, com medo de violações rezavam 

desesperadamente. O coronel tinha fama de assassino e isso intimidou a todos, mas 

era preciso ter respeito e recebê-lo com toda comodidade possível para evitar 

conflitos, haja vista que a casa era de sua propriedade. 

 Em “Infância”, o coronel está na condição de boiadeiro, pois viaja com seu 

rebanho, diferente dos outros coronéis estudados anteriormente, que estavam 

sempre sentados e/ou em conversa com os ricos, bajuladores e subordinados. A 

casa grande da fazenda é um dos maiores símbolos de poder dos coronéis, e 

segundo Potier (2012) tem sua representação na localização, no seu nome, e 

potencial econômico. Todavia, o coronel do conto está representado indiretamente 

nesses elementos, exceto pela ausência do nome, pois seus empregados e rebanho 

constituem seu potencial econômico; a fama e o rifle seu poder ameaçador; e a casa 

grande pertence a ele, mesmo tendo sido cedida.    

 Durante a noite o grupo se acomodou na casa, as mulheres ficaram trancadas 

no quarto em oração, temendo por desastres:  

 

O velho, as suas botas grandes, o vozeirão, o rifle, que pendurou no 
armador pela bandoleira, o baú tacheado. E pelo pouso dos currais com 
seus alpendres, redes armadas nos esteios, o cabroeiral da tropa, 
tangerinos. Entre eles, um negro imenso, ébano de músculos, como mais 
tarde eu leria nos romances. Gargalhada de abalar as telhas, na brancura 
de muitos dentes, e capaz de rasgar com os caninos uma manta de carne. 
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Carne que ele assava em trempes de tijolo e espetos de marmeleiro [...] 
(CAMPOS, 1996, p. 357-358). 

 

A passagem do bando pelo casarão foi novidade para o menino, que 

admirava todos que via e as histórias que ouvia, além da presença masculina na 

casa, pois era um espaço “só de mulheres”, devido seu pai viajar muito. Ele deseja 

que o grupo permaneça na casa para sempre. Quando o pai chega a cavalo da 

jornada de trabalho, é recebido pelo coronel:  

 

meu pai, surpreso, mas delicado, olhos em volta a considerar 
consequências: se tudo estava direito. Estava sim, que minha mãe 
aparecera, minha avó também tomou chegada, e, com ela, minha tia, em ar 
de tranquilidade. Já sabia meu pai, ou adivinhava, quem era o hóspede, 
porque este se adiantou, gentil: 
― Desculpe-me vosmecê se tomei conta de sua casa. 
Meu pai retribuiu, elegante:  
― Está em casa sua, coronel (CAMPOS, 1996, p. 358). 

 

 A concepção de coronel formada na consciência dos habitantes do espaço é 

de brutalidade e severidade, que está retratada nos olhos do pai de Rubem ao 

chegar em casa e procurar ver se todos os seus estão bem, reconhecendo à 

primeira vista a figura do coronel, também lhe tratando com gentileza e lhe dispondo 

o espaço. Potier (2012) afirma que a figura do coronel é capaz de exercer autoridade 

sobre toda a região de seu domínio, e ainda, usurpar dos outros o que ele 

considerava ser seu de direito, podendo utilizar da violência para zelar sua honra. 

O fato a ser descoberto pelo narrador-protagonista é sobre quando ele, ainda 

menino, descobriu a diferença dos sexos, ao imaginar a empregada de sua mãe 

urinando no chão, e quis por curiosidade de criança ver o órgão da moça Paula, que 

o interpretou como malícia. O despertar para isso se deu no dia em que foram pegar 

emprestado a tolha renda em casebre distante. Paula pediu que o menino ficasse 

parado no caminho enquanto ela se afastava para urinar: 

 

De inopino: 
― Fica aí que eu já volto – Paula me disse. 
Disse e saltou para o mato, erguendo um pouco as saias. E foi então, no 
isolamento do parado, que as tais ideias outras foram chegando em tumulto, 
tomando conta e fazendo sujeira na minha inocência, que se espicaçava 
pela advertência idiota de Paula, por trás da moita de mofumbo: 
― Fica aí, ouviu? (CAMPOS, 1996, p. 359). 
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 No conto, o narrador deixa bem claro que, por mais que a ideia de conhecer o 

órgão genital feminino fosse algo renitente, nunca o fez se não pela imagem do jato 

no chão que passou a lhe ocupar a mente em momentos vagos. Ele explica que o 

fato a ser conhecido faz parte da sua inocência de criança: “Mas juro por Deus que 

pensamento sujo não tinha de todo, desses que são pensados e praticados pelos 

homens, por mim próprio hoje, imundo” (CAMPOS, 1996, p. 360).  A imagem 

formada na cabeça do menino Rubem do barulho que o líquido fazia ao tocar o 

chão, formando “cacimba na areia” perseguiu-lhe uma semana, mas somente na 

volta para o casebre, para entregar a toalha emprestada foi que ele conseguiu pedir 

timidamente a Paula que lhe mostrasse: 

 

Não espiei nada, antes a agarrei novamente pelas saias. 
Uma indecisão: 
― Paula...tu me mostra? 
Talvez a voz me tremesse, os olhos que eu tinha no chão. 
― Me mostra o que, menino? 
Será que ela não me compreendia a súplica, seriedade pedinte, o tremor, a 
mão pequena crispada no pano de chita da saia? 
Agora evidentemente brusca: 
― Me mostra o quê? 
Saiu-me então essa coisa pequena e leve, mais lembrando nome de 
brinquedo que as proibições grandes e maldosas do sexo: 
― ...O teu... Bibiu (CAMPOS, 1996, p. 360). 

  

O momento e o lugar certo para Rubem fazer a pergunta a Paula era na 

devolução da toalha, na mesma moita de mofumbo, no mesmo caminho. O 

nervosismo tomara conta da criança que nem mesmo observar o espaço ao seu 

redor que era de costume fazer, não conseguiu. Para ele, era preciso conhecer ali e 

logo, pois tal pensamento lhe perturbara antes e precisava descobrir como era o 

“bibiu”. O temor que o menino tinha da reação de Paula se concretiza quando ela 

ameaça contar a mãe dele. Ele suplicava desesperadamente que a moça não 

contasse para sua mãe, que era tão pura e não merecia ouvir tal imoralidade, que 

esquecesse tal tolice, e começava a chorar descontroladamente sentado na pedra 

no caminho. 

O menino desesperado, com medo de apanhar do pai, ficara escorregadio 

dentro de casa, pelos cantos desconfiado e resolvera esconder-se no curral e 

espera que alguém o procure, é então que seu pai surge, não mais como uma figura 

ameaçadora, mas compreensivo da sua curiosidade, e recomenda que não crie 
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intimidades com a empregada, mas não o recrimina, demonstra com ar de orgulho 

quanto à curiosidade do filho.  

 O sertão está representado na visão de criança relembrada e adaptada pelo 

adulto, mas, apresentando imagens do espaço quanto ao clima e produtividade das 

plantações, e figuras típicas como o coronel e a rendeira. Contudo, o vazio e a 

solidão também estão representados nas grandes distâncias entre as casas da 

região, e nas brincadeiras solitárias do menino Rubem, com sua besta e os planos 

de matar calangos, rolinhas e carcarás.  

 Outros contos de Moreira Campos situam a fazenda e o poderio dos coronéis 

no sertão, como “A virgem, o chapéu de palha e o Cristo”, publicado em Os Doze 

Parafusos (1978), onde acontece o casamento de uma moça com um velho coronel, 

por interesses pessoais. O espaço da fazenda é de bonança, descrito em aspectos, 

como a mesa farta, a vegetação abundante e o açude cheio. Na mesma obra, o 

conto “A mulher das facas” retrata a figura do dono de terra respeitado e bajulado 

pelas pessoas da cidade:  

 

aquela estampa de homem (certa legenda de perigo e loucuras) desejado 
pelas moças da cidade e algumas mulheres casadas, que corriam até a 
janela para vê-lo passar na firmeza do cavalo, o volume do revólver sob o 
paletó retesado nos músculos. [...] amarrava-o ao tronco da tamarineira e se 
dirigia ao bar, onde alguns homens se levantavam respeitosos: 
― Bom dia, Seu Vicente (CAMPOS, 1978, p. 61). 

 

 Seu Vicente, dono de fazenda longínqua, é admirado pelas moças, desejado 

pelas casadas e respeitado pelos homens. O poderio que exerce sobre a região está 

no aspecto econômico, pois sua fazenda demonstra riqueza. As múltiplas imagens 

das figuras sertanejas estão constantemente retratadas nos contos moreirianos, em 

sincronia com o ambiente sertão, seja este inóspito ou hospitaleiro para com seus 

viventes, conforme se verificou nos contos analisados. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 O conto contemporâneo diferencia-se dos outros gêneros literários por sua 

objetividade, característica primeira. Dessa forma, torna-se curto em extensão, 

contendo uma unidade de ação no tempo e espaço reduzidos, fazendo com que 

cada expressão utilizada no texto seja insubstituível. Sua relação com a realidade ou 

com o imaginário possibilita inúmeras significações, que necessitam de leitura atenta 

para uma compressão relevante.  

 No âmbito realista, o conto contemporâneo é enriquecido por imagens 

cotidianas captadas e lapidadas pelo narrador, proporcionando uma reflexão dos 

fatos existentes na vida humana em questão. Já no âmbito metafísico, os símbolos 

são constantemente utilizados, e a atemporalidade possibilita que o enredo seja 

universalizado, levando também a uma reflexão no espaço imaginário. 

Dentro dessa perspectiva do conto, o escritor cearense Moreira Campos 

ultrapassou os limites característicos que o conto proporcionava, e conseguiu 

expressar a essencialidade humana em um espaço textual mínimo. A veracidade da 

realidade está constituída nas personagens e sua relação simbólica com os 

elementos do meio em que vivem. 

 A vasta obra de Moreira Campos permite inúmeras possibilidades de 

pesquisa, sendo que ainda propicia múltiplas significações dentro dos contos. No 

estudo aqui realizado, foi pesquisada uma das facetas que compõem o universo 

literário do contista, que é a relação do homem com o espaço sertanejo. Foram 

analisados os contos verificando as imagens do sertão configuradas nos contos de 

Moreira Campos, considerando o sertão nas expressões do espaço, do tempo, da 

linguagem, da trama e das personagens. 

Partindo do texto literário, buscou-se refletir um todo da estética do conto 

moreiriano, analisando como o espaço e as personagens são descritas, em que se 

reconhece como que face a face sua personalidade dentro do espaço sertão. 

Moreira Campos conseguiu fazer o leitor se sensibilizar, sentir as angústias, os 

medos e as amarguras dos seres narrados.  

Sua extensa coletânea de contos permitiu uma divisão das narrativas por sua 

caracterização, sendo um trabalho realizado inicialmente pelo pesquisador Monteiro 

(1980). Em sua primeira fase de produção foram reunidos os contos dos dois 
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primeiros livros publicados, e seria considerada uma fase impressionista, pois os 

traços sinestésicos e os afetivo-sensoriais são fortemente marcados nos contos. 

Outro aspecto dessa fase é a extensão dos contos, pois são mais longos, tanto nos 

detalhamentos do enredo quanto na descrição das personagens. Sua segunda fase 

abrange as demais obras e caracteriza-se como realista, dado que as narrativas são 

mais curtas e com menos detalhes, porém, tornam-se mais densas e ricas na 

abordagem do interior humano. 

A fonte inspiradora do contista está na alma humana e nos dramas que esta 

suporta, aspecto que, segundo Azevedo (1996), é o fator mais importante na obra de 

Moreira Campos. Os dramas humanos estão explícitos nos seus contos, o que se 

confirma na análise das personagens, em que sobressaem a miséria humana e a 

pobreza da alma, seja designada rica ou pobre, urbana ou rural. A realidade está 

firmemente marcada nos narradores moreirianos, pois o conhecimento que 

demonstram ter dos espaços e vidas das personagens constroem essa veracidade 

do real, enfocando o contexto sociocultural dos indivíduos.  

Diante das várias leituras realizadas a respeito do termo “sertão”, torna-se 

possível afirmar que, etimologicamente o sertão não possui ao certo uma definição 

precisa, mas o aspecto geográfico prevalece dentre todas as origens atribuídas ao 

termo. A ideia de lugar longe do litoral, deserto ou campo despovoado constitui a 

imagem do espaço sertão brasileiro. Ao ser que habita tal espaço foram atribuídas 

características ultrajantes ao longo dos anos, em que uma imagem estereotipada do 

sertanejo perdurou na sociedade brasileira. Ao enfatizar o espaço sertão dentro da 

literatura brasileira, é perceptível que sua significação engloba vários aspectos, 

como geográfico, histórico, econômico e, principalmente, sociocultural.   

O espaço sertão nos contos de Moreira Campos não é abordado só como 

geográfico, mas sim como elemento da trama narrativa, uma vez que as 

personagens são parte do sertão e este está em cumplicidade com elas. Os 

narradores mostram-se conhecedores e acreditam nas imagens que o sertão 

configura na vida das personagens. A cultura sertaneja é abordada nos contos com 

os tipos humanos mais conhecidos, as crenças e o folclore, em que a dualidade do 

bem e do mal está em constante associação ao espaço natural. 

A vida do sertanejo no interior apresenta-se narrada dentro da cumplicidade 

que o escritor possui com o sertão, dado que passou parte de sua infância em 

regiões interioranas devido o emprego do pai. Moreira Campos conviveu com 
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diversos tipos característicos do espaço sertão, como também vivenciou 

acontecimentos que marcaram suas lembranças de menino. Dessa forma, os 

enredos de seus contos estão ligados diretamente a esses fatos, que demonstram a 

sua inspiração no ser humano como entidade frágil, mas que ao mesmo tempo 

consegue suportar as agruras da vida. 

 A representação do sertão nos contos analisados é estudada em duas 

perspectivas: como imagem de espaço inóspito que expulsa seus viventes humildes 

no período de estiagem ou de chuvas muito densas; e como imagem de 

pertencimento que o homem possui em relação ao espaço, em que as condições de 

vida (geográfica, socioeconômica) não remetem ao pensamento de retirada ou ao 

inconformismo pessoal. 

Primeiramente, os contos retratam famílias sertanejas que são agregadas de 

coronéis e que, no período de seca e/ou enchentes, perdem o emprego e como 

única solução viável encontram a migração. As famílias migram para a capital e para 

os maiores centros econômicos, como São Paulo e Amazonas (extração de 

borracha), em busca de melhores condições de vida, porém, nos dois contos 

estudados no segundo capítulo, só se deparam com mais miséria. Sofrem fome, frio 

e mazelas, em um lugar estranho e assustador. O inconformismo é sentido na 

revolta das personagens, por serem explorados diariamente pelos patrões e não 

possuírem abrigo ou sustento quando necessitam.  

A seca é a causa mais frequente da migração e também é retratada nos 

contos de Moreira Campos. Em suas narrativas existe a crítica social, seja explícita 

ou seja velada, dado que está na opressão que os retirantes passam devido ao 

descaso das autoridades locais para com as problemáticas da seca no interior, e a 

total falta de apoio do governo às famílias retirantes que chegam à capital, como foi 

abordado nos contos com os “campos de concentração dos migrantes” e a “pousada 

dos migrantes”. 

 A realidade da migração está em muitas narrativas brasileiras, pois foi 

vivenciada por décadas, não podendo ser negada e sim denunciada, como 

procederam vários escritores nordestinos, sobretudo nos romances da chamada 

geração de 1930. No segundo capítulo, a migração é abordada nos contos por 

ângulos diferentes, dado que em “Náufragos” não é a seca que obriga a família a 

migrar, e sim as enchentes causadas pelo grande volume de água do rio Salgado.  
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 O sertão como o sentimento de pertencimento do homem à terra está 

abordado no terceiro capítulo, em que se constata que o espaço revela ou influencia, 

além de estar ligado diretamente às ações das personagens, sendo um elemento da 

estrutura narrativa que ao mesmo tempo define quem é o homem que o habita. Os 

tipos sertanejos são caracterizados de forma mais determinada nos contos 

analisados nessa segunda perspectiva, são os vaqueiros, coronéis, políticos, 

famílias ricas do interior, agregados e messiânicos. Todos se constituem a partir do 

espaço sertão, e definem-se a condição social, pelas tradições de fé e poder. 

Nessas narrativas não há inconformismo por parte das personagens, todas aceitam 

os acontecimentos que se dão, apoiando-se na justificativa de que a vida transcorre 

do jeito que deve ser. 

 A morte se mostra como um dos temas mais recorrentes na obra de Moreira 

Campos, representando o fatalismo e revelando-se de várias maneiras e em 

situações parecidas em alguns contos. Sua relação com a religiosidade popular é 

apontada inúmeras vezes, não se perdendo, porém, o foco da veracidade social 

retratada em suas narrativas.  A reflexão sobre o tema da morte representada nos 

animais coruja, cachorro e cobra nos contos permite compreender que, nos recortes 

de vida feitos e colocados nos textos, há a presença de vida, de morte, sobretudo de 

seres humanos, que estão rodeados de simbologias e crenças tradicionais. É o voo 

da coruja que anuncia a morte, o latido do cachorro que a pressente, a cobra que a 

traz, e é no espaço árido que surge a vida, a brincar no “chão de barro”, nas 

calçadas em que se convive, é no ser humano que se presencia e se reproduz tudo 

isso.   

O estudo dos aspectos sertanejos nos contos de Moreira Campos foi 

importante para verificar as possibilidades de abordagens sobre o sertão utilizadas 

pelo autor, partindo da perspectiva realística para a caracterização das próprias 

personagens que são representadas da realidade e do mundo vivido do contista. O 

próprio contista assume o contexto real de suas narrativas, ao afirmar: “nenhum 

conto meu surge da fantasia, há sempre um ponto verdadeiro, real que eu procuro 

transformar num conto. Se procuro transformar num conto, já estou compromissado 

com a arte literária” (O POVO, 2014, p. 2). Em todo o contexto narrativo do escritor é 

possível perceber o sertão brasileiro, não só como espaço fictício, mas como um 

mundo real e simbólico do homem sertanejo.  
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