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RESUMO

Desde o século XIX, era comum a produção de escritos sobre o sertão do Brasil, como é o
caso dos relatos produzidos por viajantes estrangeiros. Nas primeiras décadas da República
entretanto,  preocupados  com  a  questão  nacional  e  em  busca  do  cerne  da  nacionalidade
brasileira, a região do sertão do Brasil Central fora alvo de interesse de grupos de intelectuais
que viam no habitante sertanejo e no interior do país, os verdadeiros males dessa nação. Desse
modo, a partir  da ótica dicotômica do  sertão-litoral, o presente trabalho tem por objetivo
explorar a literatura sertanista produzida por Ariosto Palombo, pseudônimo João de Minas, a
partir das obras  Jantando um Defunto (1929),  Farras com o Demonio (1930),  Mulheres e
Monstros (1933),  Horrores e Mistérios  dos Sertões Desconhecidos  (1934) e  Pelas  Terras
Perdidas  (1934) analisando  os  tipos  sociais  do  sertão e  do  litoral,  bem  como,  as
características ambientais constatadas pelo autor, corroborando a ideia de que a literatura é
representativa do pensamento social brasileiro sobre o sertão.

Palavras-chave: João de Minas, Literatura, Sertão, Litoral, Nação.



RÉSUMÉ

Depuis le XIXe siècle, il était courant pour produire écrit sur l'intérieur du Brésil, tels que les
rapports produits par les voyageurs étrangers. Dans les premières décennies de la République
toutefois, préoccupé avec la question nationale et avec la recherche au cœur de nationalité
brésilienne, la région du  sertão* de Centre du Brésil avait été la cible d'intérêt de groupes
d'intellectuels qui voyait dans l'habitant du sertão et dans l'intérieur du pays, la vraie les maux
de cette nation. Ainsi, dans la perspective de dichotomique de sertão-litoral, cette étude vise à
explorer la littérature du  sertão produite par Ariosto Palombo,  pseudonyme João de Minas,
avec des œuvres  Jantando um Defunto (1929),  Farras com o Demonio (1930),  Mulheres e
Monstros (1933),  Horrores e Mistérios  dos Sertões Desconhecidos  (1934) e  Pelas  Terras
Perdidas  (1934) em  train  d'analyser  les  types  sociaux  de  sertão-litoral, ainsi  que  les
caractéristiques environnementales relevées par l'auteur, em train de confirmer l'idée que la
littérature est représentatif de la pensée sociale brésilienne sur le sertão.

Mots-clés: João de Minas, Littérature, Sertão, Litoral, Nation.

* Optamos por manter o conceito de sertão, bem como o de litoral em língua portuguesa devido à dificuldade
de encontrar um equivalente semântico na língua francesa e, no sentido de priorizar a historicidade dos
mesmos.  A  dicotomia  intérieur-côte seria  reducionista  pois,  o  sentido  exploraria  apenas  o  aspecto
geográfico.
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INTRODUÇÃO

Caminhos entre História e Literatura

[...] “o estatuto de verdade da narrativa história”,
concerne ao contrato assumido entre a escrita da

história e o leitor de história quanto à aceitação da
narrativa como verdadeira, o que remete aos parentescos

e às diferenças existentes entre todas as formas da
escrita narrativa, seja ela de história, seja de ficção. 

Roger Chartier,
A verdade entre a ficção e a história

As décadas de 1960 e 1970 se tornaram marcos de grande altercação dentro das Ciências

Sociais e Humanas e também em outras áreas do conhecimento. Em nosso campo, fala-se muito de

uma “crise de paradigmas”, motivada por certa desconfiança em relação a modelos possuidores de

pretensão  de  universalidade  –  como  por  exemplo,  as  metanarrativas  do  marxismo  e  àquelas

expressas  nas  filosofias  da  história  (Comte  e  Hegel).  Tal  desconfiança  resultou  em profundas

mudanças no campo da teoria da história e, principalmente, no que diz respeito às análises das

estruturas poéticas da narrativa histórica.

De acordo com Berbert Junior1, a contradição ou o eixo principal que estabelece essa “crise

epistemológica” no campo da teoria da história abrange dois conceitos, o de representação e o de

significado, situada no cruzamento entre duas perspectivas, o “moderno” e o “pós-moderno”.

Alguns historiadores entendem que o grande problema a ser levantado, no âmbito desse

debate epistemológico, corresponde à aproximação da história com a literatura devido à utilização

de artifícios retóricos e poéticos na construção de discursos sobre eventos do passado. Ora, se a

história  utiliza  recursos  linguísticos  advindos  da  literatura,  como  poderíamos  crer  em  sua

cientificidade? E, se os discursos produzidos pela história são representações de um real fora do

tempo presente, o que poderíamos entender como realidade para história?

Tais questionamentos se inserem na dúvida sobre o conceito de realidade e de representação.

1

BERBERT JUNIOR, 2012.
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Pois,  se a história,  enquanto discurso produzido pelo historiador é construção narrativa de uma

determinada realidade, que poderíamos entender como representação do real, o que deveria estar em

cheque nessa discussão epistemológica é a própria noção de realidade.

[…] A “realidade”, segundo aqueles que negam sua existência, não passa de um
puzzle de imagens desconexas, todas elas reais e irreais, simultaneamente, e em
relação  as  quais  a  “verdade”  é  uma  simples  convenção  ou  efeito  pragmático.
Noutra perspectiva, baseada nos “jogos de linguagem” […], é a própria linguagem
que constitui e constrói os mundos reais, a partir da comunicação intersubjetiva
entre os diferentes grupos de usuários. […]2.

O filósofo  Ernildo  Stein3 nos  ajuda  a  entender  melhor  tal  acepção,  na  medida  em que

percebe que sujeitos só se relacionam com objetos no mundo através da mediação da linguagem.

Para o autor,  quando dizemos que o ser humano só conhece através dos conceitos, só conhece

através da linguagem, é no intuito de elucidar que o ser humano só é racional porque seu acesso ao

mundo se dá via sentido, via significado, via conceitos, via palavras.

Entretanto, as estruturas lógicas da linguagem não dão conta de toda nossa existência, na

experiência  com as  coisas  e  objetos  e,  nesse  caso  somos  obrigados  a  introduzir  um elemento

fundamental, o da interpretação. A interpretação é hermenêutica, é compreensão e, para Stein4 o fato

de nós não termos simplesmente o acesso aos objetos via significado, mas via significado num

mundo  histórico  determinado,  numa  cultura  determinada,  faz  com  que  a  estrutura  lógica  da

linguagem nunca dê conta inteiramente do conhecimento. 

Desse  modo,  percebemos  a  complexidade  da  narrativa  histórica.  Se  ela  é  construção

discursiva da realidade e, a realidade “não passa de um puzzle de imagens desconexas” das quais, só

poderiam  ser  constituídas  através  da  mediação  da  linguagem  e,  da  introdução  do  elemento

“hermenêutica”, a narrativa histórica sobre determinado evento do passado poderia  ser considerada

fiel à “realidade”?

Quando  falamos  de  linguagem  e  interpretação  devemos  compreender  que  não  existe

simplesmente uma verdade na construção do conhecimento histórico. O sentido sustenta a verdade

das proposições e  os enunciados que compõem o discurso.  É nesse ponto,  na formação de um

discurso  e,  na  interpretação  de  um  determinado  acontecimento,  que  ressaltamos  o  papel  da

narrativa. Por muito tempo a história foi considerada como uma narrativa ou discurso sobre o real

num sentido pejorativo para designar o relato de um conteúdo organizado em ordem sequencial

cronológica de acontecimentos que possibilitasse a interpretação. 

2 FALCON, 2000: p. 48.
3 STEIN, 1999. 
4 Op., Cit., STEIN, 1999. 
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Porém,  segundo  Arrais5 transformados  em  narrativa  através  da  recepção  analítica  do

historiador, esses vestígios do passado – as fontes históricas, os discursos produzidos por elas, a

linguagem e sua interpretação – são percebidos sob a ótica do “antes” e do “depois” e, portanto,

captados em sua temporalidade.

No que diz respeito aos discursos produzidos pela história, Michel de Certeau6 afirma que

eles: 

não  são  corpos  flutuantes  em  um  englobante  que  se  chamaria  a  história  (o
"contexto"!).  São  históricos  porque  ligados  a  operações  e  definidos  por
funcionamentos.  Também  não  se  pode  compreender  o  que  dizem
independentemente da prática de que resultam.  […] entendo como história esta
prática (uma "disciplina"), o seu resultado (o discurso) ou a relação de ambos sob a
forma  de  uma  "produção".  Certamente,  em seu  uso  corrente,  o  termo  história
conota,  sucessivamente,  a  ciência  e  seu  objeto  –  a  explicação  que  se  diz  e  a
realidade daquilo que se passou ou se passa7. 

 

O autor alerta que isto não quer dizer, de forma alguma, que a história renuncia à realidade e

se volta para si mesma, contentando apenas em observar o objeto e aquilo que passou. Quer dizer

apenas que a relação com o real mudou. E segundo de Certeau,

o sentido não pode ser apreendido sob a forma de um conhecimento particular que
seria extraído do real ou que lhe seria acrescentado, é porque todo "fato histórico"
resulta de uma práxis, porque ela já é o signo de um ato e, portanto, a afirmação de
um sentido. Este resulta dos procedimentos que permitiram articular um modo de
compreensão num discurso de "fatos"8. 

Paul Ricoeur9 entende que as construções narrativas da História são refigurações de uma

experiência temporal e, o que o historiador pretende é reconstruir o passado, para satisfazer o pacto

de verdade que estabeleceu com o leitor,  pois,  não existe tempo que não é narrado,  ou seja,  a

narrativa é a condição de possibilidade de existência de um tempo. Mas, segundo o autor, o que é

construído  pela  narrativa é  um terceiro  tempo,  situado nem no passado do acontecido  nem no

presente da escritura. Esse tempo histórico é fruto da representação historiadora que por meio de

uma intriga refigura o passado. É, pois, representação que organiza os traços deixados pelo passado

e se propõe como sendo a verdade do acontecido. 

Com isso, faz-se necessário decidir até que ponto as explicações que os historiadores fazem

dos acontecimentos passados podem ser consideradas relatos objetivos e científicos da realidade. 

5 ARRAIS, 2008a.
6 CERTEAU,  Michel  de. A  Escrita  da  história.  Trad.  Maria  de Lourdes  Menezes.  Rio  de  Janeiro: Forense

Universitária, 1982.
7 Op., Cit., CERTEAU, 1982: p. 32.
8 Op., Cit., p. 41.
9 RICOEUR, 1994.
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Para Hayden White10,  os críticos da historiografia, afirmavam que os registros históricos

eram apenas  interpretações  dos  eventos  que formam a  crônica da narrativa  e  das  significações

desses eventos para o entendimento do processo histórico em geral. Assim, de acordo com o autor,

os teóricos da historiografia geralmente concordam que todas as narrativas históricas contêm um

elemento de interpretação. 

[...] sempre existem mais fatos registrados do que o historiador pode talvez incluir
na sua representação narrativa de um dado segmento do processo histórico. [...] o
historiador  precisa  “interpretar”  o  seu  material,  preenchendo  as  lacunas  das
informações a partir de inferências ou de especulações. Uma narrativa histórica é,
assim,  forçosamente  uma  mistura  de  eventos  explicados  adequada  e
inadequadamente,  uma congérie de fatos estabelecidos e inferidos,  e ao mesmo
tempo  uma  representação  que  é  uma  interpretação  e  uma  interpretação  que  é
tomada por uma explicação de todo o processo refletido na narrativa11. 

No entanto, partindo da conjectura de que a história enquanto conhecimento é produto da

representação do passado, onde a atribuição do significado é encargo do historiador – que é quem

“organiza” a narrativa e atribui-lhe algum sentido – e que toda fonte documental para produzir esse

conhecimento também é representação do passado, procuraremos aduzir aqui reflexões acerca das

relações estabelecidas entre a história e a literatura e sobre as possibilidades de emprego das fontes

literárias na pesquisa histórica. 

[…] História  e  literatura  correspondem a narrativas  explicativas  do real  que se
renovam no tempo e no espaço, mas que são dotadas de um traço de permanência
ancestral: os homens, desde sempre, expressaram pela linguagem o mundo do visto
e do não visto, através das suas diferentes formas: a oralidade, a escrita, a imagem,
a música. […]12

Uma das vertentes da história cultural que tem recebido grande atenção no momento atual e

bastante discutida pela terceira geração dos Annales, – além de eleger outros objetos de investigação

dotados  de  sentido  e,  entendidos  aqui  como  portadores  de representações  de  suas  épocas  –  é

evidenciada por Roger Chartier13 da seguinte forma: 

a história cultural tem por objecto identificar o modo como em diferentes lugares e
momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler. Uma
tarefa desse tipo supõe vários caminhos. O primeiro diz respeito às classificações,
divisões  e delimitações  que  organizam  a  apreensão  do  mundo  social  como
categorias fundamentais de percepção e de apreciação do real. Variáveis consoante
as  classes sociais  ou  os  meios  intelectuais,  são  produzidas  pelas  disposições
estáveis  e partilhadas,  próprias  do  grupo.  São  estes  esquemas  intelectuais

10 WHITE, 2001.
11 Op., Cit., WHITE, 2001: p. 65.
12 PESAVENTO, 2006.
13 CHARTIER, 1990. 
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incorporados que criam as figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido,
o outro tornar-se inteligível e o espaço ser decifrado14. 

Nesse sentido, 

Ela [a história cultural] enfoca os mecanismos de produção dos objetos culturais,
como suas intencionalidades, a dimensão estética, a questão da intertextualidade ou
do diálogo que um texto estabelece com outro, dentre aspectos diversos, como seus
mecanismos de recepção, a qual pode ser pensada como uma forma de produção de
sentidos15. 

Para Chartier16, todo documento, seja ele literário ou de qualquer outro tipo, é representação

do real que se apreende e não se pode desligar de sua realidade de texto construído, pautado em

regras próprias de produção inerentes a cada gênero de escrita, de testemunho que cria “um real” na

própria “historicidade de sua produção e na intencionalidade da sua escrita”.

Para o autor, o problema da narrativa histórica se resolve da seguinte forma: “'o estatuto da

verdade na narrativa histórica', remete, [...] a saber, a refundação ou as tentativas de refundação do

regime de conhecimento específico da história”.17 Assim, pode-se entender que se os problemas

associados  ao  debate  sobre  o  estatuto  narrativo  da  história  estão  associados  às  formas  de

interpretação e às construções dos eventos passados, além do pacto que o historiador tem com o

leitor quanto à aceitação da narrativa como verdadeira entende-se que uma interpretação histórica,

tal como uma ficção poética, apela para seus leitores como representação plausível do mundo. 

O discurso da história é sujeito à verdade, pois ao determinar um conhecimento que deve ser

comprovável, mesmo que esse conhecimento seja formado por lacunas e indícios do passado, o

discurso deve se validar pela possibilidade da evidência, ou seja, “a verdade não se afirma senão

quanto ao protocolo da verdade [...] em relação a um conjunto de procedimentos a que uma certa

prática  discursiva  se  submete  como  condição  para  o  seu  produto  ser  comunitariamente

legitimado”18.  Dessa forma,  enquanto  a  narrativa  histórica  deve  construir  o  seu  discurso sob o

embasamento  da  verdade,  a  narrativa  ficcional,  por  sua  vez,  deve  proporcionar  ao  receptor  a

oportunidade de indagar-se se é plausível ou não o seu discurso. 

A modalidade  da  verdade  do  discurso  histórico  reside  na  tomada  de  consciência  pelos

historiadores de que as formas legítimas da produção histórica, apreendida como conhecimento, são

ligadas à escrita e, por conseguinte à produção de uma textualidade e de um discurso. Assim,

existem dois tipos de história, conforme prevaleça a atenção a uma destas posições
do real. Mesmo que as imbricações dessas duas espécies predominem nos casos
puros, elas são facilmente reconhecíveis. Um primeiro tipo de história se interroga

14 Op., Cit., CHARTIER, 1990: p. 17.
15 BORGES, 2010. p. 95.
16 CHARTIER, 1990. p. 62-63.
17 CHARTIER,  2011: p. 347.
18 LIMA, 1989: p. 104.
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sobre o que é pensável  e sobre as condições de compreensão; a outra pretende
encontrar o vivido, exumado graças a um conhecimento do passado. […] A outra
tendência  privilegia  a  relação  do  historiador  com  um  vivido,  quer  dizer,  a
possibilidade de fazer reviver ou de "ressuscitar" um passado. Ela quer restaurar
um esquecimento e encontrar  os homens através dos traços  que eles  deixaram.
Implica, também, um gênero literário próprio: o relato, enquanto a primeira, muito
menos  descritiva,  confronta  mais  as  séries  que  resultam de  diferentes  tipos  de
métodos.  Entre  estas  duas  formas  existe  tensão,  mas  não  oposição.  Pois  o
historiador está numa posição instável. Se dá prioridade a um resultado "objetivo",
se visa colocar no seu discurso a realidade de uma sociedade passada e a reviver
um desaparecido, ele reconhece, entretanto, nessa reconstituição, a ordem e o efeito
de seu próprio trabalho. […] 19 

Entretanto,  de acordo  com Pécora20 “em matéria  de  hermenêutica,  os  objetos  literários

constituem-se como argumentos a favor de uma concepção em que “o real” de que se pode falar é,

também, em larga medida, a ilusão compartilhada dos seus efeitos persuasivos”. Ou seja, o que o

autor enfatiza é que o “real” em textos literários, nada mais é que fruto de argumentos  retórico-

poéticos.

O “texto” poético e o “contexto” histórico estão irreversivelmente ligados. Estão
ambos  condenados  à  criação  de  efeitos  que  não  são  “o  real”,  mas  que  podem
significar “o real que está disposto ou obrigado a admitir neste tempo”, porque
pareceram verossímeis, válidos ou indiscutíveis para a comunidade ou mesmo o
“auditório universal” pressuposto, para usar o conceito criado por Perelman. Em
termos práticos, pois, […] importa dizer que se o texto literário não é “reflexo” de
“o real”, tampouco o “não literário” o é. “A realidade” aqui, em medida largamente
desconhecida,  é apenas o nome eloquente ou persuasivo que há para os efeitos
complexos,  mas de validade datada, das “criações”.  Sejam “textos” poéticos ou
“fontes” históricas, não há porque contar com uma aproximação milagrosa, através
deles,  de  um Ser  Que é:  “a  realidade” externa ou transcendente  a  todo acordo
intersubjetivo. Assim, “a realidade” de que se pode falar é tão somente a que se
compõe  “junto”  daqueles  que  falam  dela,  como  verossímil,  mais  durável  ou
perecível, a cada vez, segundo o conjunto de provas de que se dispõe e que se
divulga, com mais ou menos consciência argumentativa, a distintos auditórios21. 

Tal  concepção  é  resultado  da  aproximação  entre  história  e  literatura  na  construção  da

narrativa histórica. Onde “a relação entre ambos trouxe para o debate uma concepção de retórica

que  privilegiava  os  aspectos  poéticos  em  detrimento  da  capacidade  referencial  da  narrativa

histórica”22. 

Para Berbert Junior é necessário “apresentar os caminhos que levaram à crise que resultou,

simultaneamente,  no rompimento com o paradigma moderno e no estabelecimento de um novo

paradigma,  denominado  pós-moderno”23.  Sendo  que  “de  um  lado,  o  paradigma  moderno

19 CERTEAU, 1982: p. 46.
20 PÉCORA, 2001: p. 11-16.
21 Op., Cit., PÉCORA, 2001: p. 14-15.
22 BERBERT JUNIOR, 2012. p. 9.
23 Op., Cit. 
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considerava apenas a análise documental como suficiente para encontrar a verdade e de outro lado,

o paradigma pós-moderno propunha emprestar à narrativa histórica uma autonomia que até então,

não tinha lhe sido concedida”24.

Diante  disso,  entendemos  a  importância  do  objeto  histórico  que  trabalharemos  nessa

dissertação. Pois, demonstraremos a partir das obras literárias do autor João de Minas e, a partir de

nossa narrativa sobre o período vivido e relatado pelo escritor, as particularidades das regiões do

sertão do Brasil Central.

Acreditamos que “todo escritor possui uma espécie de liberdade condicional de criação, uma

vez que os seus temas, motivos, valores, normas ou revoltas são fornecidos ou sugeridos pela sua

sociedade e seu tempo – e é destes que eles falam”25. Desse modo, a exigência metodológica que se

faz neste trabalho, para que não se regrida a posições reducionistas, é de que “se preserve toda a

riqueza  estética  e  comunicativa  do  texto  literário,  cuidando  igualmente  para  que  a  produção

discursiva não perca o conjunto de significados condensados na sua dimensão social”26. 

Entretanto, há quem afirme que

[…] não se pode ler literatura convenientemente como documentação conteudística
da realidade,  quanto que apenas convém tomá-la como histórica.  Operando em
terreno vério e irregular, a fricção que produz quer demonstrar que aquilo que ela
tem de convenção e artifício é exatamente o mesmo que tem de produto histórico:
enquanto ato de criação é também efeito criado, de tal modo que seu aspecto mais
“formal” e “interno” é também mais “público” e o mais “datado”.27 

Mas, segundo Sevcenko28 

O  estudo  da  literatura  conduzido  no  interior  de  uma  pesquisa  historiográfica,
todavia, preenche-se de significados muito peculiares. Se a literatura moderna é
uma fronteira extrema do discurso e o proscênio dos desajustados, mais do que o
testemunho da sociedade,  ela  deve trazer  em si  revelação  dos seus  focos  mais
candentes de tensão e mágoa dos aflitos. Deve traduzir no seu âmago mais um
anseio de mudança do que os mecanismos da permanência. Sendo um produto do
desejo, seu compromisso é maior com a fantasia do que com a realidade. Preocupa-
se com aquilo que poderia ou deveria ser a ordem das coisas, mais do que com seu
estado real. […] enquanto a historiografia procura o ser das estruturas sociais, a
literatura fornece uma expectativa do seu vir-a-ser29. 

Para este autor, o historiador se ocupa da realidade, enquanto que o escritor é atraído pela

possibilidade. Ou seja, a literatura fala ao historiador sobre a história que não  sucedeu, sobre as

contingências que não desforraram, sobre os planos que não se concretizaram. Ela é o testemunho

triste, porém inaudito dos homens que foram vencidos pelos fatos.

24 Op., Cit., BERBERT JUNIOR, 2012 p. 10.
25 SARTRE, 1948 Apud SEVCENKO, 1999, p. 20.
26 ZÉRAFFA, 1976 Apud SEVCENKO, 1999, p. 20.
27 PÉCORA, 2001. p. 16.
28 SEVCENKO, 1999.
29 Op., Cit., SEVCENKO, 1999: p. 20.
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A literatura e a história são narrativas que têm o real como referente para que o confirme ou

negue,  construindo  assim,  outra  versão  e  até  mesmo  ultrapassá-lo.  Como  narrativas,  são

representações que se referem à vida e que a explicam30. 

Desse  modo,  pretendemos,  com  esse  trabalho  analisar,  entre  as  diversas  formas  de

representações dos eventos passados, os discursos produzidos pela literatura, mais especificamente,

as crônicas à respeito do interior do Brasil. Ou seja, na tentativa de estabelecer melhores parâmetros

ao nosso objeto, propomos examinar a narrativa literária na reconstrução do pensamento social, nas

representações e nos conceitos produzidos pela sociedade, utilizando assim, o discurso evidenciado

pelos escritos do autor sertanista João de Minas.

Crônica: fronteira entre História e Literatura – formas de “apropriação”

A finalidade  de  inserir  nesse  trabalho  a  conceitualização  do  gênero  de  crônica,  se  dá

principalmente, devido à natureza dos textos escritos por João de Minas. Pseudônimo de Ariosto de

Colona  Morosini  Palombo  (1896-1984),  João  de  Minas,  como  ficou  conhecido31,  iniciou  sua

carreira  colaborando  com diversas  revistas  e  jornais  do  início  do  século  XX.  De  acordo  com

Leandro de Almeida “desde 1913 Ariosto assinava colaborações nas revistas acadêmicas de Belo

Horizonte,  seu  trabalho constante  iniciou-se  em 1915,  quando se  tornou  tarefeiro  de  O Minas

Gerais, diário oficial da nova capital mineira, inicialmente como revisor e já no ano seguinte como

repórter”32.

Segundo Almeida33, logo que João de Minas passou a colaborar com O Minas Gerais, seu

pai Pompílio Palombo veio a falecer aos 76 anos de idade e, diante dessa perda repentina, o escritor

teve  que  interromper  “suas  pretensões  de  cursar  direito,  passando  a  sustentar  a  família”34.  No

entanto, embora João de Minas não tenha se realizado como acadêmico “nunca se afastou da roda

deles, das redações dos jornais, das revistas ou da porta das livrarias”35.

Antes de publicar suas crônicas em livros – como por exemplo, as recorrentes antologias

que reuniam vários escritos do mesmo autor  – João de Minas teve várias delas publicadas  em

jornais da época. O que de algum modo, nos faz entender a importância de traçarmos os caminhos

30 PESAVENTO, 2006.
31 Sobre seu pseudônimo, numa entrevista concedida à Leandro de Almeida, Carneiro diz: “me contou o Bernardo

Ellis que ele passou a usar o nome João de Minas porque ele admirava muito o João do Rio. O João do Rio e o
João do Norte que era o Gustavo Barroso. Certo? Então ele [Ariosto] dizia: ‘ó, tem o João do Norte que é do
Ceará, tem o João do Rio carioca que dizem que até era viado. Porque que é que eu não posso ser o João de
Minas? Eu sou o João de Minas!’”. CARNEIRO, Caio Porfírio. Depoimento concedido a Leandro Antonio de
Almeida, p. 4 Apud ALMEIDA, 2008.

32 ALMEIDA, 2008.
33 Op. Cit.,  ALMEIDA, 2008.
34 SEIXAS SOBRINHO, :p. 8 Apud ALMEIDA, 2008: p. 36.
35 Op. Cit., ALMEIDA, 2008: p. 36.
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da crônica enquanto gênero literário e jornalístico e, suas diversas formas de  apropriação com a

mudança de suporte: do jornal ao livro.

De acordo com Scherer36 

Desde sempre, a crônica resultou no formato ideal para o registro do calor da hora,
dos fatos corriqueiros, driblando seu caráter efêmero e breve. Tornou-se a forma
mais  adequada  para  que  se  anotassem as  impressões  cotidianas  da  cidade,  por
inúmeras razões: liga o passado (linhagens medievais) e o presente (registro do já);
não exige homogeneidade temática dos seus autores, justo pelo contrário; media a
literatura e a reportagem; fixa-se na fronteira entre a “mercadoria” e a “arte”, entre
o jornal e o livro37.

Para a autora, a crônica permeia na fronteira entre a “literatura e a reportagem”, ou seja,

utiliza  um fato  do  cotidiano  para  se  reportar,  assim  como,  desfruta  de  elementos  ficcionais  e

retóricos para a construção de sua narrativa. Nesse sentido, “mais do que um gênero híbrido, como

se  costuma  afirmar,  a  crônica,  […]  constitui-se  mesmo  como  uma  passagem  entre  ambos  os

territórios.  Criou-se  um  novo  estilo,  de  conteúdo  literário  e  formato  jornalístico,  que

indubitavelmente funde-se, transporta-se”38. 

O texto em crônica congrega em sua composição um pequeno fato ou detalhe do
cotidiano,  uma  notícia,  muita  ironia  e  um pouco  de  poesia,  representando  um
encontro do texto com a vida e com seu maior cúmplice, o leitor. Mantém um ar
despreocupado, um tanto quanto blazé, de quem está falando de coisas sem maior
conseqüência. Entretanto, penetra fundo no significado dos atos e sentimentos do
homem, aprofundando a crítica social39. 

Além disso, a crônica traz em sua etimologia uma relação com o tempo. Segundo a autora, 

Conforme a própria etimologia revela, a crônica (do grego chronos) faz parte da
história do tempo vivido. Pela sua inerente ambigüidade, documenta para sempre, à
parte,  a  transitoriedade  do  veículo,  transformando  o  cronista  numa  espécie  de
historiador do cotidiano. Constituído da mesma matéria-prima de que fazem uso os
cronistas  e  os  historiadores  –  o  tempo  –  o  gênero  deixa  registrado  instantes
preciosos  do  passado,  escritos  quando  eram  fatos  do  presente.  Precursora  da
historiografia, “a crônica pode constituir o testemunho de uma vida, o documento
de toda uma época ou um meio de se inscrever a história no texto”40. Para além do
prazer  da  leitura,  é  um  texto  que  traz  o  “cotidiano  monumentalizado”,  […]
tornando-se uma fonte abundante para quem se interessa em conhecer a face mais
corriqueira, e por isso mesmo mais humana, da história41. 

Todavia,  a  autora acredita  que o cronista  pode ser  entendido como um "historiador  das

coisas miúdas", pois, mesmo quando tratam de temas considerados frívolos e medíocres, “indicam

36 SCHERER,  2008. 
37 Op. Cit., SCHERER, 2008: p. 1.
38 Op. Cit., SCHERER, 2008: p. 1-2.
39 Op. Cit., p. 2
40 ARRIGUCCI, 1987: p. 52 Apud  SCHERER, 2008.
41 Op. Cit.,  SCHERER, 2008: p. 3.
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vestígios que podem desvendar momentos esquecidos”. De maneira não explícita “apresentam fatos

e dados que não constam na versão oficial  da escrita  histórica”42.  Para Scherer,  "a crônica e  a

história constroem memória; cronistas e historiadores são homens-memória"43.

A principal diferença entre crônica e notícia, é a forte presença do narrador que geralmente,

comenta os assuntos. Assim a crônica, ao contrário da matéria noticiosa, vê sua realidade chegando

ao  leitor  ainda  mais  transfigurada  pelo  olhar  subjetivo  do  escritor,  tornando-se  um  texto

essencialmente  impressionista.  A precaução  estilística  com o  texto  também é  marca  que  a  faz

singularizar-se de outros gêneros, como o artigo e/ou reportagem. 

Não obstante, em “A vida ao rés-do-chão” Antônio Candido nos faz perceber que a crônica

possui a sensibilidade de registro do cotidiano acompanhada, principalmente, de uma linguagem

mais  natural.  Nesse  sentido,  para  o  autor,  a  crônica  em  “sua  despretensão,  humaniza;  e  esta

humanização lhe permite,  como compensação sorrateira,  recuperar  com a outra  mão uma certa

profundidade de significado e um certo acabamento de forma, que de repente podem fazer dela uma

inesperada embora discreta candidata à perfeição”44. Ainda, segundo Candido,

Há  estilos  roncantes  mas  eficientes,  e  muita  grandiloqüência  consegue  não  só
arrepiar, mas nos deixar honestamente admirados. O problema é que a magnitude
do assunto e a pompa da linguagem podem atuar como disfarce da realidade e
mesmo da verdade. A literatura corre com freqüência este risco, cujo resultado é
quebrar  no  leitor  a  possibilidade  de  ver  as  coisas  com  retidão e  pensar  em
conseqüência  disto.  Ora,  a  crônica  está  sempre  ajudando  a  estabelecer  ou
restabelecer a dimensão das coisas e das pessoas. Em lugar de oferecer um cenário
excelso, numa revoada de adjetivos e períodos candentes, pega o miúdo e mostra
nele uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas. Ela é amiga da
verdade e da poesia nas suas formas mais diretas e também nas suas formas mais
fantásticas, – sobretudo porque quase sempre utiliza o humor45.

João de Minas, afirmava que se o historiador não pode retratar o passado, pode ressuscitá-lo;

e a função do escritor de história não é ir até a época de seu objeto, mas trazê-lo vivo até o presente.

Ou seja, “o morto renasce, na ressurreição não da História, mas da Arte”46. Desse modo, vemos que

o próprio João de Minas, acreditava ser possível “ressuscitar o morto” ou o passado, através de sua

arte, essa que exibia os registros mais sensíveis do tempo nas crônicas e na literatura.

Crônica e Periodismo

42 Op. Cit., p. 3-4.
43 RESENDE, 1995, p.27 Apud SCHERER, 2008: p. 3-4.
44 CANDIDO, 1992: p. 13-14.
45 Op., Cit. CANDIDO, 1992: p. 14.
46 ALMEIDA, 2008b: p. 2.
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João de  Minas  foi  colaborador  do  jornal  O Paiz47,  no  Rio  de  Janeiro,  em período que

abrangeu os anos de 1927 a 1929. Durante esse tempo, o autor escreveu várias crônicas sobre a

Coluna Prestes48,  na qual posteriormente,  estariam reunidas no tão esperado livro  Jantando um

Defunto49(1929).  Assim,  é  preciso  entender  as  crônicas  de  João  de  Minas  “como  construções

intelectuais portadoras de intenções e visões de mundo únicas”50. O jornal, enquanto suporte de

publicação dessas crônicas, é

[...] instrumento utilizado para tornar público seu lugar dentro de um quadro ou
situação política. Mas é também instrumento comunicante com os simpatizantes de
seus respectivos grupos [...] como promotor das idéias e ao mesmo tempo como
diretriz  de  seu  pensamento  [...]  Fornece,  portanto  uma  espécie  de  legitimação
instrumental à agremiação que representa [...]51 

É importante notar, no entanto que a utilização de periódicos impressos – jornais, revistas,

folhetins – como fonte para o conhecimento histórico foi bastante questionável durante a segunda

metade  do  século  XIX.  Acreditava-se  que  somente  por  intermédio  de  documentos  e  fontes

tradicionais seria atingível, supostamente, a verdade dos fatos.

[...] os jornais pareciam pouco adequados para a recuperação do passado, uma vez
que  essas  “enciclopédias  do  cotidiano”  continham  registros  fragmentários  do
presente, realizados sob o influxo de interesses, compromissos e paixões. Em vez
de permitirem captar o ocorrido,  dele forneciam imagens parciais,  distorcidas e
subjetivas.52 

Hodiernamente,  reconhecemos  que  a  tarefa  do  historiador  em  qualquer  trabalho  e,  em

especial,  ao  utilizar  periódicos  como  fonte  histórica,  é  expor  os  acontecimentos  levando  em

consideração suas estratégias de recepção e consumo. 

Por  isso  ressalta-se,  de  acordo  com  Rodrigues53 que  os  jornais  devem  ser  percebidos

enquanto fontes históricas, como um dos instrumentos, pelos quais a sociedade produz modelos,

reflexões e representa percepções de época. No entanto, ao mesmo tempo a autora acredita que

“não  existe  um  documento  totalmente  imparcial,  pois  todo  relato  já  é,  em  si,  interpretação,

47 Segundo Leandro de Almeida, João de Minas passou a publicar dominicalmente, à partir de julho 1927, no carioca
O Paiz, enviando seus artigos de Uberaba. Ganhou uma editoria política neste jornal e mudou-se para o Rio de
Janeiro em 1930, lançando mais dois outros livros, todos reunindo textos também que antes saíram no O Paiz. 

48 A Coluna Prestes – sob o comando principal de Luís Carlos Prestes (chefe de estado-maior) – foi um movimento
político-militar brasileiro existente entre 1922 e 1927, ligado ao tenentismo e movido pela insatisfação com a
República Velha. Deslocou-se pelo interior do país pregando reformas políticas e sociais e combatendo o governo
do  então  presidente  Artur  Bernardes  e,  posteriormente,  de  Washington  Luís.  Sobre  isso  ver:  TELES,  José
Mendonça. A Coluna Prestes em  Goiás. Goiânia: Kelps, 2008.

49 Sobre essa obra, falaremos mais a respeito na segunda parte da dissertação. 
50 ARRAIS, 2009: p. 14.
51 Op., Cit., ARRAIS, 2009: p.16.
52 LUCA, 2006: p. 112.
53 RODRIGUES, 2004.
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reelaboração”54 

Além disso, para Luca55 os pesquisadores dos jornais e revistas trabalham com o que se

tornou notícia, o que por si só já acarreta uma série de questões, pois será preciso entender as

motivações que levaram à decisão de dar publicidade a alguma coisa.

[...]  os  discursos  adquirem  significados  de  muitas  formas,  inclusive  pelos
procedimentos  tipográficos  e  de  ilustração  que  os  cercam.  A ênfase  em certos
temas, a linguagem e a natureza do conteúdo tampouco se dissociam do público
que o jornal ou revista pretende atingir56.

O discurso é considerado histórico quando produz e projeta-se no futuro,  em condições

determinadas,  mas  também é  histórico  porque  designa  tradição,  passado  e  dá  início  a  novos

acontecimentos. O conhecimento segundo Rodrigues57, é um processo, em que existe um sistema

de referências, ocorrendo a seleção ou reunião de fatos. Logo, ao destacar que a interpretação dos

elementos adquiridos na imprensa também está condicionada aos significados que se apreende,

onde é possível perceber que dependendo de onde o indivíduo estiver posicionado socialmente, os

diversos grupos formam consensos. 

É no discurso enquadrado pelas concepções discursivas que se concretizam as formações

ideológicas e, consequentemente a identidade do jornalista e suas diferentes posições. Desse modo,

para Cerqueira58,

Os discursos jornalísticos não surgem do nada e não se perfazem somente pelo fato
ou fenômeno social, este é o estímulo para a recriação de um dizer ou silêncio pré-
constituído na história, na memória social e em um determinado lugar e tempo. Ele
é proferido dentro de formações sociais  específicas  que perseguem e cercam o
dizer, explicitando as formações ideológicas do sujeito-jornalista59. 

Devemos entender o contexto histórico em que foram publicadas as crônicas de João de

Minas. Assim, demarcaremos o período pelo qual o autor escreve sobre temáticas sertanistas – além

do período em que João de Minas foi colaborador de O Paíz (1927-1929) e, o período em que foram

publicadas a primeira e a última obra sertanista, respectivamente. 

Em uma de suas crônicas, publicadas pelo jornal  O Paiz, após uma viagem ao  sertão do

Brasil Central, pelo Araguaia, João de Minas relata,

Depois, nas trévas feias do rio fui distinguindo uma canoa, uma ubá dos indios
carajás. Em pouco, a frágil embarcação era amarrada na praia. Eram dois indios

54 Op., Cit., RODRIGUES, 2004: p. 40.
55 Op., Cit., LUCA, 2006. 
56 Op., Cit., LUCA, 2006: p.140.
57 Op., Cit., RODRIGUES, 2004.
58 CERQUEIRA, 2005.
59 Op., Cit., CERQUEIRA, 2005: p. 108.
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herculeos  que  tinham apanhado,  á  lança,  um pirarucú  formidoloso.  O monstro
roncava. O pirarucu é muito superior ao bacalháo. Os indios riam de mansinho,
com uma doçura que me pareceu anthropophaga. Tive má impressão. De maneira
que fiquei na duvida se os indios estavam alegres porque iam comer o peixe ou
porque iam comer aqui este seu menor criado... Dei o fora.60 

O exemplo acima destacado demonstra o olhar do escritor, jornalista e cronista, vindo do

Rio  de  Janeiro,  sobre  o  indígena  carajá  que  mesmo  não  havendo  jamais  algum  indício  de

canibalismo entre esse povo, trouxe estranhamento ao autor.  Nesse sentido,  entendemos que se

todas as “maravilhas” da fauna, flora e populações indígenas são, consideradas próprias do sertão,

aonde é possível evocar o mito da natureza intocada,  as palavras de João de Minas caracteriza

assim, o que consideramos elementos principais da temática sertanista.

É de grande importância para a temática aqui desenvolvida as obras da fase sertanista do

autor entre elas Jantando um Defunto (1929), Farras com o Demônio: Historias Vividas por João

de Minas  (1930), Mulheres e Monstros (1933), Horrores e Mistérios nos Sertões Desconhecidos

(1934) e Pelas Terras Perdidas (1934).  Tais obras são de interesse para o nosso trabalho pois,

tentaremos inseri-las dentro das discussões presente na historiografia brasileira, sobre a construção

dos espaços nessa região e do pensamento social brasileiro, através da literatura e da dicotomia

sertão-litoral. 

Consideramos os escritos de João de Minas, também em sua efemeridade pois, de acordo

com Candido

[…] uma vez que é filha  do jornal  e  da era  da máquina,  onde tudo acaba tão
depressa. Ela não foi feita originariamente para o livro, mas para essa publicação
efêmera que se compra num dia e no dia seguinte é usada para embrulhar um par
de sapatos ou forrar o chão da cozinha. Por se abrigar neste veículo transitório, o
seu intuito não é o dos escritores que pensam em "ficar", isto é, permanecer na
lembrança e na admiração da posteridade; e a sua perspectiva não é a dos que
escrevem do  alto  da  montanha,  mas do  simples  rés-do-chão.  Por  isso  mesmo
consegue quase sem querer transformar a literatura em algo íntimo com relação à
vida  de  cada  um,  e  quando  passa  do  jornal  ao  livro,  nós  verificamos  meio
espantados que a  sua durabilidade pode ser  maior do que ela  própria  pensava.
Como no preceito evangélico, o que quer salvar-se acaba por perder-se; e o que não
teme perder-se acaba por se salvar. No caso da crônica, talvez como prêmio por ser
tão despretensiosa, insinuante e reveladora. E também porque ensina a conviver
intimamente com a palavra, fazendo que ela não se dissolva de todo ou depressa
demais no contexto, mas ganhe relevo, permitindo que o leitor a sinta na força dos
seus valores próprios61. 

Segundo o autor,  “num país como o Brasil,  onde se costumava identificar superioridade

intelectual  e  literária  com grandiloqüência  e  requinte  gramatical,  a  crônica  operou milagres  de

60 João de Minas, O Paiz, RJ: 28-3-1930.
61 CANDIDO, 1992: p. 14-15
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simplificação e naturalidade, que atingiram o ponto máximo nos nossos dias, [...]”62. Para Candido

“o seu grande prestígio atual é um bom sintoma do processo de busca de oralidade na escrita, isto é,

de quebra do artifício e aproximação com o que há de mais natural no modo de ser do nosso tempo.

E isto é humanização da melhor”63. 

No entanto, acredita-se que foi na década de 1930 que  

[…] a crônica moderna se definiu e consolidou no Brasil, como gênero bem nosso,
cultivado  por  um  número  crescente  de  escritores  e  jornalistas,  com os  seus
rotineiros e os seus mestres. Nos anos 30 se afirmaram Mário de Andrade, Manuel
Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, e apareceu aquele que de certo modo
seria  o  cronista, voltado  de  maneira  praticamente  exclusiva  para  este  gênero:
Rubem Braga64.

Antonio Candido ainda explica que sob o humor lírico e forma despretensiosa, as crônicas

“por serem leves e accessíveis talvez elas comuniquem mais do que um estudo intencional a visão

humana  do  homem na  sua  vida  de  todo  o  dia”.  Para  ele,   “é  importante  insistir  no  papel  da

simplicidade, brevidade e graça próprias da crônica”. Pois, “aqueles traços constitutivos da crônica

são um veículo privilegiado para mostrar de modo persuasivo muita coisa que divertindo, atrai,

inspira e faz amadurecer a nossa visão das coisas”.65 

Outro autor que também trabalhou essa temática, Renato Gomes66 considera que “veículo do

consumo simbólico, a crônica moderna desenvolveu-se ao mesmo tempo em que se desenvolveram

as revistas ilustradas, os jornais de grande tiragem e os anúncios publicitários. O gênero com seus

suportes torna-se, assim, veículo de representações sociais”67. Para o autor, 

Essa simbiose de jornalista, cronista e ficcionista é traço que marca uma tradição
brasileira que vai, no mínimo, de José de Alencar, Machado de Assis, Lima Barreto
e João do Rio, passando por Marques Rebelo e Carlos Drummond de Andrade,
pelos famosos cronistas dos anos 40-50 (Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo
Mendes Campos) […]68. 

De acordo com Gomes,

Devido ao seu caráter circunstancial e efêmero e ao suporte na imprensa (jornal e
revista)  que envelhece no outro dia,  é que a crônica ganha a sua modernidade,
atrelada  à  vida  das  cidades.  Ela  também é  fruto  do  progresso,  das  mudanças
tecnológicas que afetam a sensibilidade e a percepção humanas. É também por isso
que um livro (não a imprensa diária) de crônicas não recolhe simplesmente tudo
que o cronista escreveu nesse veículo. A mudança de suporte requer mestria, de

62 Op., Cit., CANDIDO, 1992: p. 16.
63 Op., Cit., p. 16
64 Op., Cit. CANDIDO, 1992: p. 17.
65 Op., Cit., CANDIDO, 1992: p. 19.
66 GOMES,  2004.
67 Op., Cit., GOMES, 2004: p. 2.
68 Op., Cit., p. 2-3.
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fato69. 

Entretanto,  segundo  Konzen70 que  acredita  ser  o  modernismo  grande  responsável  pela

alteração do estilo de linguagem, na escrita das décadas de 1920 e 1930, inaugurando talvez um

estilo  coloquial,  possibilitando  a  instauração  do  lírico  e  do  lúdico  em meio  à  necessidade  da

“verdade” jornalística, 

[…] momento marcante na história da crônica brasileira, como não poderia deixar
de ser, está ligado à escola que alteraria substancialmente a linguagem e os temas
abordados pela literatura brasileira a partir das primeiras décadas do século XX: o
modernismo,  demarcado  cronologicamente  pelo  advento  da  Semana  de  Arte
Moderna de 1922. Esta escola iria primar pela incorporação de elementos ligados à
linguagem coloquial na busca de uma arte mais próxima do povo e, desse modo,
influenciaria decisivamente em alguns traços da escrita da crônica literária […]. O
momento  modernista  caracteriza-se  pela  difusão  ainda  maior  da  já  expressiva
produção jornalística do século XIX, auxiliada também pela publicação de diversas
revistas literárias que iriam defender e disseminar as propostas do movimento71.

Desse modo, o modernismo "foi toda uma concepção da vida, que gerou um estilo novo de

enfrentar a realidade brasileira, fosse nos processos de dominá-la, fosse nas formas de representá-la

artisticamente"72. Assim, cabe então a pergunta: o que muda na configuração da crônica a partir da

segunda  metade  do  século  XX?  Para  Konzen,  “uma  abordagem possível  pode  ser  visualizada

quando  a  resposta  não  for  procurada  apenas  na  produção  e  sim  na  recepção  desses  textos

cronísticos”, pois de acordo com o autor,  “a partir desse período, a crônica, além de ganhar adeptos

que a praticam com certa exclusividade passa a ser publicada em livro com maior regularidade que

em décadas anteriores”73. 

E com João de Minas não seria diferente, uma vez que ele publica suas crônicas, a princípio,

em jornais de grandes cidades como Rio de Janeiro e Minas Gerais, relatos sobre suas viagens ao

sertão do Brasil.

O  sucesso  do  ficcionista,  o  êxito  no  papel  de  alfabetizador  das  massas,  seria
medido  pelo  número  de  leitores,  que  leva  à  exigência  de  um  estilo  de  fácil
compreensão e fruição, que o leva a dizer “prefiro ser leve, fácil, jornalístico... e
lido”. João de Minas considera que este público existe ou está em processo de
formação74. 

Nesse  cenário,  pode-se  sugerir  então  que  a  crônica  da  segunda  metade  do  século  XX

apresenta mudanças, principalmente, no que se refere à atitude do leitor diante do texto. Isso se dá

69 Op., Cit., GOMES, 2004: p. 3.
70 KONZEN, 2002. 
71 Op., Cit., KONZEN, 2002: p. 5.
72 COUTINHO, 1978: p. 280 Apud KONZEN, 2002: p. 5.
73 Op., Cit., KONZEN, 2002: p. 5.
74 ALMEIDA, 2012. p. 121.



28

pois, quando reunida em antologias é possível a leitura de diversas crônicas de um mesmo autor, ou

até de autores diferentes, quando da reunião de diversos cronistas em uma mesma obra, entendendo

assim que se alcance  uma maior  exclusividade  na  leitura.  Portanto,  a  partir  desse momento,  a

crônica não disputa mais espaço com as notícias do jornal devido à ampliação de seu espaço de

divulgação através do maior número de publicações em forma de livro. Santos afirma que

Esse jogo só é possível no espaço “libertino” da crônica. É possível dizer a verdade
sem ser maculado, mas é permitido também reafirmar que se diz a verdade, criando
certo constrangimento ao leitor,  que ora  duvida,  ora  acredita no comentário do
cronista. Leva-se a sério o que diz o cronista, mas, nem tanto...75

Nesse sentido, percebemos claramente que o espaço do jornal, assim como afirma Santos76,

“não é  delimitador  ou definidor  da forma de  seus  escritos”77 pois,  nem mesmo a  mudança  de

suporte, diminui a potencialidade da crônica que possui como responsável por seu hibridismo, o

diálogo, o conto, as anedotas e a poesia.

O leitor pode até questionar se é possível classificar as obras de João de Minas enquanto

literatura – devido as publicações em suporte jornalístico anteriormente às antologias e, a respeito

da intencionalidade do autor de informar os fatos ocorridos em forma de crônica  – mas,  logo

justificamos que  não fomos  nós  quem as  tipificamos  assim mas,  seus  editores  em seu próprio

tempo. 

As EDIÇÕES ALPHA, cuja estréa se faz com este livro, não vêm apresentar ao
publico brasileiro o escritor João de Minas. Seria tarefa superflua. Desde os seus
primeiros escriptos n“O Paiz”, as verdadeiras “elites” intellectuaes o marcaram e
consagraram como um prosador inconfundivel, pela originalidade e pela vibração
nova do seu estylo, da sua arte. Com effeito, ninguém escreve hoje no Brasil com
maior exuberancia de imaginação, com uma fantasia mais rica e uma plasticidade
mais nervosa, do que João de Minas, […]78

[…] o que esplendidamente  se  accentua nas  narrativas  que vão ser  lidas  é um
conjunto de qualidades literarias e affirmaçoes estheticas definindo um escriptor de
verdadeira personalidade, com um perfil  mental que robustamente se recorta no
panorama  das  idéas  creadoras  e  das  emoções  vibrantes  através  de  uma  língua
fluidica,  magnetica  e  lampejante,  que  tão  brasileiramente  se  ajusta  à  seiva
inebriante  da  nossa  terra  e  ao  rude  pitoresco  dos  nossos  costumes  sem
cosmopolitismo79

À partir dessa análise e, das mudanças que foram apreendidas no que diz respeito à escrita

das crônicas, entendemos que a mudança de suporte do jornal ao livro é de extrema importância ser

evidenciada devido às diversas formas de  apropriação que são possíveis. “Trata-se de associar o

75 SANTOS, 2007: p. 96.
76 Op., Cit., SANTOS, 2007.
77 Op., Cit., SANTOS, 2007: P. 96.
78 OS EDITORES. Rio de Janeiro,  Janeiro de 1929. In: MINAS, João de. Jantando um Defunto. Rio de Janeiro:

Edições Alpha, 1929. p. III.
79 Op., Cit. MINAS, 1929: p. IV.
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conhecimento sobre a presença do livro com a análise sobre as maneiras de ler, nas quais tomam

parte a materialidade dos livros e a corporalidade dos leitores”80. Ou seja,

[…] Propõe uma história da leitura que seja uma história dos diferentes modos de
apropriação do escrito no tempo e no espaço – seja ele físico ou social –, tomando-
se por  referência  a ideia  de que a  leitura é uma prática criativa  e inventiva (o
sentido desejado pelo autor não se inscreve de maneira direta no leitor) resultante
do encontro de maneiras de ler e dos protocolos de leitura inscritos no texto81.  

Isto, porque de acordo com Chartier82, o termo apropriação é visto como “a maneira de usar

os produtos culturais” e de “re-escritura”, que ocorre na diferença e nas transformações sofridas

pelos textos quando adaptados às necessidades e expectativas do leitor. Assim,

[…] a escrita, a linguagem e a leitura são indivisíveis e estão contidas no texto, que
é  uma  instância  intermediária  entre  o  produtor  e  o  receptor,  articuladora  da
comunicação e da veiculação das representações.  Desta forma,  há uma tríade a
considerar na elaboração do conhecimento histórico, composta pela escrita, o texto
e a leitura.  No que se refere à instância da escrita ou da produção do texto,  o
historiador volta-se para saber sobre quem fala, de onde fala e que linguagem usa.
Já  ao  enfocar  o  texto  em  si,  o  que  se  fala  e  como  se  fala  são  questões
indispensáveis.  No trato da recepção, visa abordar a leitura de um determinado
receptor/leitor ou de um grupo de receptores/leitores, tratando das expectativas de
quem recebe o texto, de sua contemplação, ou seu enfrentamento ou resistência a
ele.83 

É dessa forma, a partir dessa tríade que pretendemos abordar os escritos de João de Minas –

no trato com a produção do texto (sobre o que o autor fala e qual linguagem usa), com o texto em si

(o que fala e como fala João de Minas, nesse caso sobre o  sertão) e, na recepção dos textos (a

recepção de um grupo de intelectuais da época – escritores e cronistas – sobre as obras de João de

Minas).  Esse  último,  tomaremos  como fundamento  teórico  o  conceito  de  capital  simbólico de

Bourdieu, no intuito traçarmos a dinâmica de um grupo de leitores (também escritores) sobre suas

percepções a respeito da obra de João de Minas.

Uma  história  da  literatura  é,  pois,  uma  história  das  diferentes  modalidades  da
apropriação dos textos. Ela deve considerar que o ‘mundo do texto’,  usando os
termos de Ricoeur, é um mundo de objetos e de performances cujos dispositivos e
regras  permitem  e  restringem  a  produção  do  sentido.  Deve  considerar
paralelamente  que  ‘o  mundo  do  leitor’  é  sempre  aquele  da  ‘comunidade  de
interpretação’ (segundo a expressão de Stanley Fish) à qual ele pertence e que é
definida  por  um mesmo  conjunto  de  competências,  de  normas,  de  usos  e  de
interesses. O porquê da necessidade de uma dupla atenção: à materialidade dos
textos, à corporalidade dos leitores84. 

80 ABREU, 2011: p. 11.
81 Op., Cit., ABREU, 2011: p. 11.
82 CHARTIER, 1990: p. 27 Apud BORGES, 2010:. p. 95.
83 PESAVENTO, 2004: p. 69-70 Apud BORGES, 2010: p. 95.
84 CHARTIER, 2002: p. 255, 257 Apud BORGES, 2010: p. 100.
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Ao  utilizarmos  a  literatura  ou  fontes  literárias,  como  documento  para  produção  do

conhecimento histórico, devemos também pensar sua estética, o cânone literário referente a esse

tipo  de  escrita,  isso  pois,  o  valor  e  a  importância  de  um  texto  literário  não  são  absolutos  e

incontestáveis,  e  o  historiador  deve  recorrer  tanto  aos  escritores  contrastados,  quanto  àqueles

considerados como menores e medíocres. Desse modo, a apropriação, a nosso ver, “visa a uma

história  social  dos  usos  e  das  interpretações,  remetidas  a  suas  determinações  fundamentais  e

inscritas nas práticas específicas que as constroem85.

Segundo Borges86 “a literatura se apropria não só do passado, como também de documentos

e das técnicas da disciplina histórica,  como o dispositivo de criar o “efeito de realidade”,  […]

destinadas a carregar a ficção de um peso de realidade”87. Portanto torna-se, 

indispensável  refletir  sobre as características específicas das diversas formas de
ficção, das relações particulares que o texto literário, o autor e a escola, a que se
filiam, estabelecem com a realidade e definem a representação que dela edificam.
As formas como autor, escola e gênero de texto literário concebem a produção
artística  devem  ser  buscada  em  seus  caracteres  próprios.  O  discurso  literário
manifesto em texto, expresso em prosa ou verso, envolve modalidades de narrativa
com características próprias,  inclusive,  na sua forma de lidar,  captar  e tratar  as
questões propostas por uma sociedade e por um tempo, como o conto, a crônica, a
novela, o romance, a tragédia, a comédia ou o poema88. 

À  partir  das  relações  demonstradas  entre  História  e  Literatura,  em relação  à  “crise  de

paradigmas”,  da  potencialidade  dos  objetos  literários  para  o  estudo  da  História,  no  intuito  de

compreender como eles contribuem na construção do pensamento social, nas representações e nos

conceitos produzidos, entendemos que  

A especificidade da literatura repousa no não compromisso com uma “verdade”
referencial  do  mundo  cotidiano,  mas  com  possibilidades  imaginativas  cuja
finalidade é de cunho artístico. Apesar de o escritor utilizar elementos da realidade
com a qual se relaciona, elabora-os dando-lhes um caráter ficcional, criando assim
efeitos estéticos. Mas a liberdade para compor sua obra tem limites, sejam aspectos
próprios  do  campo  literário,  como  gênero  e  forma narrativa,  sejam  aqueles
elementos sociais e históricos dos quais se apropria89. 

Desse  modo,  as  obras  de  João de Minas  atestam que o  sertão além de  ser  um espaço

territorial existente no Brasil, longe do litoral, ele é uma construção simbólica. Ou seja, o  sertão

possui características físicas e ambientais específicas, tipos sociais específicos e mais, o sertão fora

representado através de um discurso de alteridade,  pelos viajantes europeus,   priorizando quase

sempre, o exótico e o pitoresco, além de, posteriormente, ter sido tratado como cerne da brasilidade,

85 CHARTIER, 2003: p. 152.
86 BORGES, 2010.
87 Op., Cit., BORGES, 2010: p. 99.
88 Op., Cit., BORGES, 2010: p. 99-100.
89 ALMEIDA, 2008: p. 20.
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construto realizado por uma  intelligentsia que objetivava incorporar o  sertão às  questões sobre

nação e identidade nacional.

Entendemos como intelligentsia  a conceituação clássica de Manheim que afirma ser esse,

um grupo responsável pela formulação de ideias e representações acerca da vida social90. Ou seja,

no Brasil do início do século XX, àqueles intelectuais, escritores e jornalistas comprometidos com

as questões republicanas relacionadas ầ nação, a identidade nacional (seja priorizando o sertão ou o

litoral) dentre outros elementos discursivos e simbólicos, são considerados membros da chamada

intelligentsia. 

Apresentaremos  no  Capítulo  I,  no  primeiro  momento,  o sertão no  pensamento  social

brasileiro e  os  discursos  produzidos  pela  literatura de viagem e pela  historiografia.  Para tanto,

traremos também o debate acerca da história dos conceitos e, sobre a alteridade evidenciada pelos

relatos dos viajantes europeus. No segundo momento, abordaremos o contexto sócio-político que

antecedeu a produção das obras de João de Minas, no intuito de atestar o estado geral de nossa

nação que como poderemos perceber, se desenvolvia à custa de desequilíbrios graves. Assim, a

intelligentsia brasileira das décadas de 1920 e 1930, diante desse quadro, teria que definir as opções

que iriam corroborar os objetivos da literatura modernista, que tinha como pilar básico a questão

nacional. Em meio a tudo isso, optamos por apresentar os críticos literários de João de Minas, bem

como, seus discursos produzidos acerca das obras do autor trazendo também ao debate, o conceito

de capital-simbólico de Bourdieu.

No Capítulo II optaremos, primeiramente, em apresentar uma breve biografia do autor João

de Minas, na intenção de situar o leitor sobre quem foi esse autor mineiro, sobre sua vida literária,

política e, religiosa – motivo esse que atribuímos o seu esquecimento. Além disso, no segundo

momento, iremos traçar os tipos sociais do sertão  e do litoral caracterizados em suas obras, bem

como  as  características  do  ambiente  sertanejo.  No  terceiro  momento,  demonstraremos  os

indicadores  narrativos  do  estilo  literário  de  João  de  Minas  que  identificamos  como  sendo:  o

fantástico, o sobrenatural – evidenciado com o messianismo de Santa Dica na obra  Mulheres e

Monstros (1933) –, o grotesco – presente nas narrativas acerca da passagem da Coluna Prestes no

interior do país através da obra Jantando um Defunto (1929) – e, por último a presença do pitoresco

– destacado na exibição de um tipo de cantoria de viola, chamado repente ou cururu, comum em

todas as obras (1929-1934) e apreciados pelo autor.

Apresentaremos a história dos sertões do Brasil, a partir de duas concepções. A primeira, em

seu processo  de  caracterização ambiental  –  analisando os  sertões do  interior  do  Brasil,  –  e,  a

segunda, a partir da construção dos discursos da intelligentsia sobre o sertão – tendo em vista os

90 MANHEIM, 1974 Apud VELOSO E MADEIRA, 1999, p. 47-48.
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relatos dos viajantes, a literatura brasileira e, a produção intelectual e historiográfica sobre o tema. 

CAPÍTULO I

1 O sertão no pensamento social brasileiro: os discursos produzidos pela literatura de viagem
e pela historiografia

À partir dos registros de viajantes e, da construção de uma imagem de decadência política e

econômica do  sertão,  assim como, de produções literárias e historiográficas a respeito do tema –

exemplo das obras de Euclides da Cunha, Guimarães Rosa de cunho literário e sociológico; e de

autores como Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto  Freyre – entende-se que por muito tempo

questões  como raça  e  herança  colonial  assumiram crescente  importância  nas  controvérsias  que

marcaram as três últimas décadas do século XIX e as três primeiras do século XX. Os ditos “males

do Brasil”,  como por exemplo, indolência, preguiça, pobreza, e miséria,  estiveram presentes nas

teorias sobre o país e, posteriormente, em teorias que visavam a construção de uma memória e a

formação de uma identidade nacional.

De acordo com Sandes,

Nas primeiras décadas do regime republicano, o Brasil  apresentava sintomas de
uma crise de identidade. A imperceptível paternidade europeia manifestava-se ora
como obstáculo na formulação de um ideário próprio,  ora  como um desejo de
universidade  necessário,  para  que,  no  confronto  com  o  outro,  a  nação  se
encontrasse  –  ainda  que  em sua  forma híbrida.  A constituição  do  nacional,  no
entanto, transcende à mera diferenciação externa. Há uma face interna que carece
de uma feição específica. No século XIX, a “inteligência” brasileira esmerou-se em
identificar no índio o elemento nacional. Com a República, o debate em torno de
nossa identidade assumiu contornos negativos. Associada à frustração decorrente
da recente experiência política republicana, identificou-se no difuso “ser brasileiro”
a origem de nossos males91. 

É consenso que ao determos nossa análise às últimas décadas do século XIX e às primeiras

décadas do século XX, percebemos certa predominância de uma visão negativa acerca do povo

brasileiro. Para Sandes, existe uma “fronteira que separa o Brasil dos brasileiros vinculada à difícil

91 SANDES, 2011: p. 26-27.
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construção da ideia de cidadania que incita os intelectuais a, continuamente, redescobrir o Brasil92”.

O autor que tem como hipótese da obra em questão constatar, nos anos 20, um importante

momento  de  recomposição  da  memória  nacional,  percebe  que  “todos  os  emblemas  históricos

lançados à época do centenário da Independência e o amplo debate histórico e político ocorrido

nessa conjuntura indicaram um novo momento de refundação da nacionalidade93”.  Desse modo

entendemos que havia uma preocupação, por parte da intelligentsia brasileira, na formação de um

sentimento de nacionalidade que identificasse o passado colonial  brasileiro mas que ao mesmo

tempo, indicasse um novo ideário baseado no discurso republicano da modernidade e do progresso.

À partir  daí,  a preocupação seria  olhar para dentro do país e,  buscar  o cerne da nacionalidade

brasileira. 

No  entanto,  sabemos  também que  desde  a  vinda  da  família  real  portuguesa  ao  Brasil,

contávamos  com  recorrentes  escritos  sobre  o  sertão.  Os  viajantes  europeus  contribuíram,

significativamente, para a construção de um discurso sobre o interior do país. Suas viagens, muitas

vezes financiadas por instituições de pesquisas também europeias, teriam como resultado inúmeras

páginas  de  relatórios,  representando  sob  o  prisma  do  exótico  e  do  espetacular,  a  imagem dos

habitantes e das paisagens existentes, até então, desconhecidas dos sertões. 

Os relatos de viajantes, certamente, antecedem e precondicionam a elaboração de uma ideia

de Brasil que vai se tornar tema central ao longo do século XX dos debates sobre a questão nacional

e, tendo correlacionada à temática a ideia de  sertão-litoral. Mas foram esses mesmos relatos que

contribuíram  para  a  predominância  da  visão  negativa  acerca  do  povo  desse  país,  como

demonstraremos logo mais. 

De acordo com Caio Prado Jr.94, pelo menos até a década de 1940, havia sertões por todas as

partes, uma vez que o processo de ocupação do país se deu de forma bastante incipiente, no século

XX. Dessa maneira, se assistia no período, “vácuos de povoamento” com distribuição irregular da

população no âmbito nacional.  Fator esse que também contribuiu para o sentido pejorativo dos

espaços vazios e inóspitos. 

Para Veloso e Madeira95 na primeira metade do século XIX, as concepções de identidade

nacional encontrava-se apoiada nas noções de pátria, povo, língua e território, assim como, foram

construídas pela literatura romântica – como por exemplo em Os Sertões de Euclides da Cunha de,

1902 – e pelos discursos sociais da época. No entanto, já na segunda metade do século XIX, os

conceitos de raça e meio geográfico, presentes, principalmente, nos debates europeus, encontraram

92 Op., Cit., SANDES, 2011: p. 27.
93 Op., Cit., SANDES, 2011: p. 29.
94 CAIO PRADO JR., 1977 Apud DIAS, 2009.
95 VELOSO e MADEIRA, 1999. 
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aqui ressonância, no confronto com a realidade empírica, e foram as categorias relevantes para se

pensar sobre a nação. De acordo com as autoras, somente nas primeiras décadas do século XX, é

que o debate sobre identidade nacional mudará seu foco de interesse, prevalecendo como elegíveis

as noções de cultura e civilização como ideais para a construção dessa identidade nacional.

 À partir dessa análise, tentaremos encaixar à discussão, textos da literatura cronística de

João de Minas através de uma leitura sobre o  sertão do Brasil e da dicotomia sertão-litoral que

tanto representaram os contrastes dessa sociedade que tinha como princípios a construção de uma

nação baseada na modernidade e no progresso.

Devemos entender que os relatos sobre o  sertão surgem no pensamento social brasileiro

como imagens de grande força simbólica e uma das possibilidades de analisar seu sentido, segundo

Nísia Trindade Lima96, consiste em abordá-las a partir da distinção entre tradição e modernidade97.

A autora  aponta  para  o  contraste  tipológico  de  duas  formas  de  ordem social,  estruturalmente

distintas e historicamente sucessivas,  como por exemplo, nos casos “situação e contrato (Henry

Maine); aristocracia e democracia (Tocqueville); feudalismo e capitalismo (Marx); comunidade e

sociedade (Tonies); rural e urbano (Simmel)”98. 

No caso brasileiro, sertão e litoral, de acordo com Lima99 podem ser vistos como imagens

espaciais e simbólicas que guardam estreita relação com esta ideia de dois tipos de ordem social.

Segundo a autora, 

“o  caráter  conservador,  de  resistência  à  mudança,  historicamente  atribuído  ao
termo 'sertão',  pode adquirir conotação negativa ou positiva,  aproximando-se de
antinomias clássicas das sociedades ocidentais: civilização e barbárie; culturas de
folk e civilização ocidental; tradição e modernidade; cultura e civilização”100.

Essa  concepção  de  Lima101,  nos  mostra  que  a  dicotomia  sertão-litoral foi  caracterizada

acima de tudo, pela alteridade e pelo olhar do “outro”. O viajante, ao adentrar em terras do interior

do Brasil, traria consigo a imagem das cidades europeias onde o progresso e a modernidade estavam

presentes. Diferentemente das terras aonde, com o declínio da mineração, resultaram uma economia

baseada em agricultura de subsistência e também, na pecuária. 

 Nísia  Trindade  Lima,  ressalta  sobre  a  tentativa  de  elaboração  de  uma  teoria  sobre  a

sociedade brasileira, apoiada na ideia de “dois Brasis” – bastante difundida com o romantismo.

Segundo a autora, tal tentativa ocorre de forma concomitante ao próprio processo de formação de

uma  intelligentsia no  país.  “É  como  se  no  mesmo  movimento,  intelectuais  e  sociedade  se

96 LIMA, 1998. 
97 NISBET,  1980 apud LIMA, 1998.
98 Op., Cit., LIMA, 1998: p. 23.
99 Op., Cit., LIMA, 1998.
100 Op., Cit., LIMA, 1998: p. 23.
101 Op., Cit., LIMA, 1998.
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constituíssem, superpondo-se os temas da identidade nacional e da identidade dos intelectuais”102.

Segundo a autora, uma discussão acerca da intelligentsia brasileira identifica a existência de 

continuidade temática e de perspectiva de interpretação social […] uma corrente de
pensamento voltada para o tema “incorporação dos sertões”. Reunindo Euclides da
Cunha,  Vicente  Licínio  Cardoso,  Roquette  Pinto,  Belisário  Penna  e  Monteiro
Lobato, entre outros intelectuais, trata-se de concepções que criaram imagens fortes
e duradouras sobre o homem do interior, além de apresentarem propostas como as
do saneamento do Brasil,  da educação como meio de incorporação social  e do
desenvolvimento de uma etnografia sertaneja. E assim foi construído um repertório
de temas e questões que continuaria presente nas investigações sociológicas […]103.

Assim, a ideia da existência de “dois Brasis” tende a ser vista a partir de uma concepção

linear de tempo histórico, representada geograficamente pela concepção de uma parcela de território

estagnada, atrasada e, de outra mais suscetível de receber a influência de correntes modernizantes.

Ou seja,  como resultado dos dois tipos de “outros” com que lidam os intelectuais, teríamos ao

mesmo tempo, um tipo que resulta em sentimentos como anomalia e estranhamento e, um segundo

tipo de “outro” apontado como oprimido ou despossuído na sociedade brasileira.

No caso brasileiro, para Florestan Fernandes,

[…] a  abolição  da  escravatura  desempenhou  papel  central  na  reflexão  sobre  a
sociedade  brasileira,  dando  relevo  ao  debate  sobre  identidade  nacional  e  à
integração  dos  diferentes  grupos  sociais  […]  os  'males  do  Brasil'  –  herança
colonial, composição étnica da população, ausência de políticas públicas nas áreas
de educação e saúde […] revela a persistência do tema das bases sobre as quais
construir  a  nação  brasileira.  O  debate  sobre  identidade  nacional  marcou  o
pensamento  social  brasileiro  na  escolha  das  temáticas  e  no  ângulo  de  reflexão
escolhido por diferentes autores104. 

Inferimos  também  que a  chamada  “geração  de  1870”  contribuiu  bastante  para  uma

importante mudança no estilo de trabalho intelectual e na visão dos fenômenos histórico-sociais. Tal

mudança  diz  respeito  ao  deslocamento  de  uma concepção  centrada  no  protagonismo de  atores

individuais, em favor de uma percepção mais abstrata e geral dos fenômenos coletivos. Assim, a

ideia  de “dois  Brasis”  tinha como característica teórica a  percepção de  contrastes,  oposições  e

polarizações na sociedade brasileira.

Lima105 aponta como estrutura do pensamento dualista, baseado em “dois Brasis” a seguinte

concepção: 

Sua estrutura básica consiste em 1) “descobrir  uma dicotomia a qual  possa ser
racionalmente atribuída a origem das crises”, 2) traçar sua formação no passado
histórico nacional e 3) propor a alternativa política para sua superação. Este estilo
seria uma das características mais marcantes de nosso pensamento social […]106.

102 Op., Cit., LIMA, 1998: p. 26.
103 Op., Cit., LIMA, 1998: p. 17.
104 FERNANDES, 1958 Apud LIMA, 1998: p. 27.
105 Op., Cit.,  LIMA, 1998.
106 Op., Cit., LIMA, 1998: p. 29.
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Nesse sentido, compreendemos que a dicotomia sertão-litoral tinha como base relacionar e

atribuir ao sertão a origem de todos os problemas brasileiros em contraste com o litoral moderno,

industrializado. Afinal, a capital do país só mudou do litoral para o interior, quando o discurso de

atraso do sertão do Brasil também mudou107. 

Além de atribuir  o  atraso do país  ao  sertão,  os  preconceitos  raciais  estariam por  longo

tempo, presentes ou implícitos em toda uma sociologia que queria explicar pela mestiçagem e pela

"natureza indolente" do povo os males da sociedade e as dificuldades para "constituir" a nação – um

tema que de fato, teve origem nas narrativas dos viajantes estrangeiros do início do século XIX108.

Assim a preocupação dos intelectuais, onde haviam duas correntes – “os que dividiam a

necessidade de incorporações de valores anglo-saxões e, os que afirmavam a força das heranças que

receberam os povos americanos”109 – foi, de fato, marcante no debate sobre a formação de uma

identidade brasileira. 

Nei Clara de Lima110 apresenta em suas análises como a historiografia, baseada nos registros

dos viajantes,

são parciais  e  redutoras  por explicar  o  empreendimento de ocupação do sertão
apenas  pelo  sentido  estritamente econômico.  Ignorando  o  rico  imaginário
produzido no decorrer desse processo, por ser oral e por se constituir de expressões
do universo sertanejo, construíram um sertão feito de ausências e carências, daí os
inúmeros clichês que têm servido de aproximações desse objeto – a aridez e a
inospitalidade da natureza selvagem, a penúria, a escassez e o arcaísmo dos seus
habitantes111. 

Desse modo,  as  literaturas  de viagem, assim como as  diversas  interpretações  do Brasil,

tornaram-se,  “discursos  fundadores112”,  no que diz  respeito  a  imagem constitutiva do  sertão do

Brasil pois, são eles “enunciados que ecoam […] e reverberam efeitos de nossa história em nosso

dia a dia, em nossa reconstrução cotidiana de nossos laços sociais, em nossa identidade histórica”113.

Para Orlandi, “não são os enunciados empíricos, são suas imagens enunciativas que funcionam”114. 

Essa literatura de viagem foi utilizada pela historiografia do século XIX, na tentativa de, (re)

descobrir  um  país  recém  independente  ou  mesmo  de  (re)  construir  uma  noção  de  identidade

107 Entendemos que a Marcha para o Oeste –  movimento planejado pelo governo Getúlio Vargas para conquistar e
desbravar o  sertão  do Brasil, o projeto foi lançado na véspera de 1938, e incorporou "o verdadeiro sentido de
brasilidade" – evidenciada pela política varguista, foi o marco para a mudança de um discurso negativo e de atraso
do interior do país que fora propagado por anos, desde os relatos dos viajantes.

108 MARTINS, 1986. 
109 LIMA, 1998: p. 40.
110 LIMA, 2006. 
111 Op., Cit., LIMA, 2006: p. 153.
112 ORLANDI, 1993.
113 Op., Cit., ORLANDI, 1993: p. 12.
114 Op., Cit., p. 12.



37

nacional baseada na “obsessão pela origem115”.

Mais precisamente ao Brasil do século XIX e às primeiras tentativas de se fundar aí
uma historiografia literária nacional. E fundar a disciplina mesclava-se, nesse caso,
à idéia de descoberta da origem da própria literatura nacional em sua diferença,
enquanto dotada de singularidade e de marcas inconfundíveis de brasilidade. "Qual
é a origem da literatura brasileira?” […] Em parte, no caso da busca do momento
exato da origem de uma literatura com características peculiares no Brasil, não se
trata apenas de um desejo de investigação crítica ou de reafirmação do nativismo,
mas também de uma espécie de topos de que se servem escritores e historiadores
para, diante da dificuldade de remontar com exatidão às tais possíveis raízes ou ao
marco de “descoberta da realidade ou recuperação de uma posição idealmente pré-
portuguesa”,  sugerirem  a  si  mesmos  e  à  própria  geração  como  agentes
privilegiados  dessa  retomada  ou  de  uma  verdadeira  fundação  artística  da
nacionalidade e de uma história da literatura nacional. Sobre essa perseguição às
origens, essa compreensão da literatura local segundo um  “processo retilíneo de
abrasileiramento” que  se  seguiria  a  um  rompimento  abrupto  com  a  tradição
européia, a uma “revelação” da terra, da natureza ou, verdadeira utopia regressiva,
a um movimento em direção a um momento ideal pré-conquistado […]116 

Assim, fosse pela “obsessão da origem”, pelos “males do Brasil” ou pelos enunciados à

respeito do sertão, entendemos que nesse processo de constituição de identidade nacional, o que

caracteriza como “discurso fundador” é que “ele cria uma nova tradição, ele re-significa o que veio

antes e institui aí uma memória outra117”. Não obstante, o que se torna interessante para nós, é a

historicidade desses processos discursivos. 

Esse processo de instalação do discurso fundador […] irrompe pelo fato de que não
há ritual sem falhas, e ele aproveita fragmentos do ritual instalado – da ideologia já
significante – apoiando-se em “retalhos” dele para instalar o novo. […]. É talvez
esse efeito que o identifica como fundador: a eficácia em produzir o efeito do novo
que se arraiga no entanto na memória permanente (sem limite). Produz desse modo
o efeito do familiar, do evidente, do que só pode ser assim118.

Entendemos que é de suma importância trazermos os relatos de alguns viajantes europeus do

século XIX para tentarmos responder uma questão teórica bastante intrigante para nós: como pode a

literatura  auxiliar  na  reconstrução  do  pensamento  social,  das  representações  e  dos  conceitos

produzidos pela sociedade? Para isso, acreditamos ser também pertinente o uso da História dos

Conceitos, no intuito de percebermos a variação – do termo sertão na historiografia  – e dos seus

significados ao longo do tempo, que é, segundo Reinhart Koselleck, uma condição básica para o

conhecimento histórico. 

1.1 Conceitualizando o sertão

115 SUSSEKIND, 1990.
116 Op., Cit., SUSSEKIND, 1990: p. 16-17.
117 Op., Cit., ORLANDI, 1993: p. 13.
118 Op., Cit., ORLANDI, 1993: p. 13-14.
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Julio Bentivoglio119 em artigo intitulado A história conceitual de Reinhart Koselleck, traça a

relação que o autor faz com a História Social e à História dos Conceitos e, o surgimento da segunda.

Devendo ser  importante,  para  tal  estudo,  a  análise  linguística  e  semântica  na  investigação das

diversas dimensões do mundo social em diferentes épocas. 

Segundo  o  autor,  Koselleck  caracteriza  a  História  dos  Conceitos  como  a  conduta  que

“permite  apreender  o  complexo  processo  de  ressignificações  de  alguns  conceitos  ao  longo  do

tempo.  Mais  do  que  um  método  a  ser  aplicado  ou  uma  disciplina  autônoma,  a  História  dos

Conceitos seria um instrumento complementar e necessário para a interpretação histórica”120.  É

“um método especializado da crítica textual exigido pela necessidade de compreender o significado

pretendido de palavras em sua configuração para os contemporâneos”121. Nas palavras de Koselleck,

“os métodos da história dos conceitos, por sua vez, provêm da história da terminologia filosófica, da

gramática e filologia históricas, da semasiologia e da onomasiologia. Seus resultados podem ser

comprovados pela retomada de exegese textual, remontando sempre de volta a ela”122. 

De  acordo  com Bentivoglio,  para  o  autor  alemão  “os  conceitos  não  devem ser  jamais

tomados como um sistema textual autônomo, mas sempre relacionados a uma dada realidade social,

a  serviço  da  compreensão  histórica”.  Assim,  “para  poder  viver,  o  homem,  orientado  pela

compreensão não pode senão transformar a experiência da história em algo com sentido, ou, em

outras palavras, assimilá-la hermeneuticamente”123.

Fica  evidente  que  para  o  historiador  alemão  História  Conceitual  e  Teoria  da
História  caminham  juntas,  fazem  parte  do  esforço  hermenêutico  dos  sujeitos
históricos  de  darem  sentido  à  sua  própria  existência.  Para  se  apoderarem  da
realidade, os homens necessitam dos conceitos e, por meio das experiências vividas
e  transformações  sofridas,  empreendem ações  que  se  projetam no  tempo  e  no
espaço determinantes para sua autocompreensão124. 

Bentivoglio acrescenta que 

[...]  quando uma  idéia  se  converte  em conceito,  a  totalidade  dos  contextos  de
experiência  e  significados sóciopolíticos  aparece.  Na  medida  em que concentra
experiências históricas e articula redes de sentido, o conceito assume um caráter
essencialmente plural. Incorpora-se, portanto, em sua abordagem tanto elementos
sincrônicos e diacrônicos que conferem maior plasticidade e realismo à historia dos
conceitos, algo inexistente na História das Idéias. Outra característica fundamental

119 BENTIVOGLIO, 2010: p. 117.
120 KIRSCHNER, 2007: p. 49, Apud BENTIVOGLIO, 2010: p. 117.
121 BENTIVOGLIO, 2010: p. 118.
122 KOSELLECK, 2011: p. 97.
123 KOSELLECK, 1997: p. 69, Apud BENTIVOGLIO, 2010: p. 118.
124 BENTIVOGLIO, 2010: p. 118.
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dos conceitos é o fato de transcenderem de seu contexto original e a capacidade de
se projetarem no tempo e no espaço125.

Valdei Lopes Araujo   explicita seu posicionamento a respeito do trabalho de Koselleck e,

sobretudo à História dos Conceitos, do qual compartilhamos latentemente, 

A História dos Conceitos, como método para a História da Historiografia, tem sido
uma das  formas  de dar  conta  da necessária  ampliação dos contextos  aos  quais
qualquer  historiografia,  ou  representação  do  tempo  histórico,  necessariamente
responde. Junto com o contextualismos linguístico inglês, que a seu modo deslocou
a  história  do  pensamento  político  dos  cânones  de  uma  história  intelectual
excessivamente focada em grandes textos e autores, a História dos Conceitos tem
nos permitido entender melhor como se transformam os regimes de historicidade.
Essa dinâmica não é o simples resultado de uma fabricação mental de autores, mas
por  respostas  complexas  às  próprias  transformações  das  condições  de
representação do tempo.126

Todavia,  para  Koselleck,  “a  história  dos  conceitos  é,  em  primeiro  lugar,  um  método

especializado da crítica de fontes que atenta para o emprego de termos relevantes do ponto de vista

social e político e que analisa com particular empenho expressões fundamentais de conteúdo social

e político”127. 

Partindo dessa sucinta análise sobre a importância dos conceitos para a História, sobre a

temporalidade  que  envolve  cada  conceito  e,  sabendo  que  “sem  conceitos  não  poderia  haver

sociedade, tampouco história”128, propomos uma avaliação acerca do conceito de sertão.

Para  evidenciarmos  o  processo  de  ressignificações  dos  conceitos  ao  longo  do  tempo,

traremos algumas abordagens para que o leitor possa nos acompanhar nessa viagem ao interior do

Brasil Central. Acreditamos ser válido ressaltar que 

A transformação  de  uma  palavra  em  conceito  pode,  também,  ter  um  caráter
homogeneizante,  conforme  seu  uso  na  língua  examinada.  Isso  se  deve,
primeiramente, à ocorrência de polissemia, da qual compartilham tanto as palavras
quanto  os  conceitos  –  quando  entendidos  “apenas”  como  palavras.  Reside  aí
também sua qualidade histórica comum. Contudo, pode-se entender a polissemia
de maneira diferente, dependendo da possibilidade de se compreender ou não uma
palavra como conceito. Ainda que os significados abstratos e concretos estejam
associados a seus significantes (as palavras), eles se nutrem também do conteúdo
suposto, do contexto falado ou escrito e da situação social. Isso vale inicialmente
para ambos, palavras e conceitos. O sentido de uma palavra pode ser determinado
pelo seu uso. Um conceito, ao contrário, para poder ser um conceito, deve manter-
se polissêmico129. […] Os conceitos são, portanto, vocábulos nos quais se concentra
uma multiplicidade de significados. […] O conceito reúne em si a diversidade da
experiência histórica assim como a soma das características objetivas teóricas e

125 Op., Cit., BENTIVOGLIO, 2010: p. 122.
126 ARAUJO, 2014.
127 KOSELLECK, 2011: p. 103.
128 BENTIVOGLIO, 2010: p. 127.
129 KOSELLECK, 2011: p. 108-109.
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práticas em uma única circunstância, a qual só pode ser dada como tal e realmente
experimentada por meio desse mesmo conceito130.

Em busca de um equivalente semântico em relação ao conceito de sertão, pesquisamos em

dicionários da língua portuguesa e encontramos as seguintes referências para a mesma palavra: 1)

Região, apartada do mar, & por todas as partes, metida entre terras.  Mediterranea Regio. Cic. O

Sertão da calma. O lugar, em que faz mayor calma. Torrens […] locus. Ex Colum. Pelo sertaõ da

calma. […]. Virgil. (Metendo-se pelo  Sertão da calma, que naquelle tempo fazia. Lobo Corte da

Aldea, Dial. 5. pag. 112);131 2) […] O interior das terras. Mato distante da costa marítima. Sertão da

calma, o lugar onde ella he mais intensa;132 3) Região interior, longe da costa e de povoações. Zona

do interior  brasileiro,  mais  seca  do  que  a  caatinga.  Floresta  longe da  costa,  selva;133 4)  Lugar

inculto, afastado de povoações. Floresta no interior de um continente, longe da costa. Região pouco

povoada do interior do Brasil134.

 No  que  diz  respeito  ao  conceito  de  sertão percebemos  que  todos  os  dicionários  o

relacionam ao interior ou “por todas as partes, metida entre terras” e, de forma dicotômica, distante

do litoral ou costa. Vemos também que expressões como “sertão da calma” são mencionados nos

dicionários  dos  séculos  XVIII  e  XIX,  respectivamente,  diferente  dos  termos,  talvez  um pouco

pejorativos, usados nos séculos seguintes como “longe de povoações”, “afastado de povoações”,

“pouco povoadas” ou até mesmo “mais seca do que a caatinga” e “lugar inculto”. 

Mas, segundo Vicentini135 a etimologia da palavra sertão pode nos dar a primeira pista para

entender sua história. 

[...]  De-Sertum,  supino de  desere,   significa  “o  que  sai  da  fileira”,  e  passou à
linguagem militar para indicar o que deserta, o que sai da ordem, o que desaparece.
Daí o substantivo desertanum para indicar lugar desconhecido onde ia o desertor,
facilitando a oposição lugar certo e lugar incerto, desconhecido e, figuradamente,
impenetrável136.

Assim, nota-se que ao longo do tempo o conceito foi admitindo sentidos negativos em seus

significados, possibilitando-nos indagações: A que podemos atribuir essa mudança de sentidos ao

conceito  de  sertão?  Seria  possível  rastrearmos  na  historiografia  tal  mudança?  Para  tanto,

consideramos relevante, analisarmos o surgimento desses conceitos na historiografia no intuito de

entendermos as tramas por eles traçadas.

130 Op., Cit., KOSELLECK, 2011: p. 109.
131 Optamos em manter a escrita original do documento mesmo encontrando trechos ilegíveis ou incompreensíveis.

Ver: BLUTEAU, 1712 – 1728. p. 613.
132 PINTO, 1832: p. 984.
133 HOUAISS, 1987: p. 854.
134 “Sertão” In: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013.
135 VICENTINI, 1998.
136 Op., Cit., VICENTINI, 1998:  p. 5
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O conceito de sertão que abordaremos no decorrer dessa análise, fora utilizado por algum

tempo, dentro da historiografia brasileira, quase sempre, como lugar de aridez, inóspito e pleno de

escassez;  em contraponto com o  litoral,  visto dicotomicamente como moderno e,  possuidor  de

parasitismo e superficialidade. Nesse sentido, é que tentaremos travar um diálogo entre as visões

dos seguintes viajantes D'Alincourt, Saint Hilaire, Castelnau, Oscar Leal e João de Minas, cada um

com suas particularidades mas, acima de tudo como contribuidores da formação do pensamento

social brasileiro, seja com seus relatos “cientificistas” ou por sua literatura cronística. 

1.2 O “eu” e o “outro”: a alteridade presente na Literatura de Viagem

Para traduzir a diferença, o viajante tem à sua disposição a figura cômoda da inversão, em que

a alteridade se transcreve como um antipróprio,  ou seja,  o inverso dele mesmo.  Nesse sentido,

entende-se que as narrativas de viagem e as utopias recorram abundantemente a isso, já que essa

figura constrói uma alteridade “transparente” para o ouvinte ou leitor137. 

A diferença ou alteridade são recorrentes nas narrativas que demonstraremos a seguir, assim

como  nas  crônicas  de  João  de  Minas  –  conforme  veremos  no  capítulo  seguinte  –  seja  ela

evidenciando a dicotomia entre civilização e barbárie (o indígena e o não indígena; o bandido e o

não bandido) ou entre modernidade e arcaismo.

É preciso atentar para o fato de que as relações entre o urbano e o rural no Brasil, ou sertão-

litoral esteve  sempre  presente  na  historiografia  que  teve  como  eixo  a  dicotomia  entre

moderno/arcaico. E as narrativas de João de Minas, atestam a corriqueira existência dessas viagens

promovidas  ao interior e  aos  sertões brasileiros,  no  século  XIX e  início  do século  XX, quase

sempre, com o objetivo de explorar terras inóspitas, mapear a fauna e a flora e, até mesmo descrever

elementos fantásticos  que  estiveram presentes  nas  narrativas  de  vários  viajantes  e  naturalistas

europeus.

Segundo Assis138, 

Entre os historiadores e memorialistas,  talvez o precursor [...]  foi  o padre Luiz
Antônio  da  Silva  e  Souza,  que  escreveu,  em  1812,  a Memória  sobre  o
descobrimento, governo, população e cousas mais notáveis da capitania de Goyaz.
Ao finalizar seu trabalho Silva e Souza afirma que tudo que encontrou é o bastante
para fazer crer que a capitania, “mesmo na maior decadência em que se considera,
e a que differentes motivos deram princípio, tem proporções para se levantar”. A
esperança  de  um futuro  promissor  para  a  capitania era,  em verdade,  o  refúgio
possível de um presente em que somente se enxergava a pobreza, o isolamento e a
decadência da região139. 

137 HARTOG, 1999.
138 ASSIS, 2007. 
139 TELLES, 1998, Apud ASSIS, 2007: p.16.
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Para o autor, a percepção de Silva e Souza acerca da região possui um caráter adventício

pois, sendo ele um estrangeiro, traz consigo uma perspectiva europeia do progresso, do trabalho e

da modernidade capitalista que no entanto, não será diferente das perspectivas de outros viajantes

que mostraremos.

Francis de Castelnau era um naturalista inglês que esteve em serviço da França de 1843 a

1847, partindo de Paris a 22 de abril de 1842 com dois botânicos e um taxidermista, com intuito de

mapear a vegetação, rochas e fauna da América do Sul.  Em 1943 esteve no interior do Brasil,

percorrendo lugares como Catalão, vilarejos como Cigano, além de Bonfim, Goiás, Crixás, Salinas,

Rio  Araguaia,  o  forte  de  São  João  das  Duas  Barras,  ilha  de  Bananal,  Santa  Cruz  dos  Itãs,

Descoberto, Amaro Leite, Pilar, Água Limpa, entre vários outros conforme podemos ver abaixo:

Os lugares em que estacionamos foram os que a seguir menciono. 1º,  Palmital,
lameiro de incrível sujeira, povoado de baratas e papudos, onde passei toda a noite
deitado  numa  carreta.  2º,  Corumbá,  onde,  numa  embarcação  escangalhada,
atravessamos o rio do mesmo nome. Os carros passam o rio de maneira muito
curiosa: fazem-nos rolar até a beira do rio, impedindo que desçam muito depressa
atrelando-os  por  trás,  depois  do  que  os  põem  a  cavalo  sobre  duas  canoas
justapostas, que assim os transportam sem nenhuma dificuldade. Os bois passam
depois a nado, sendo novamente atrelados no lado oposto. 3º, Campo Alegre, assim
chamado não sei porque, visto como aí encontramos apenas um paralítico, ao qual
dei  uma  monstruosa  receita,  em paga  de  sua  hospitalidade.  4º,  Baú,  lugar  de
chuvarada,  lama  e  ladrões.  5º,  Dona  Jacinta,  excelente  pouso,  tanto  pelos
moradores, como pelas coisas boas que sabem fornecer ao viajante. 6º e último,
Estalagem,  onde  fomos  encontrar  gente  muito  boa,  porém  na  maior  miséria.
Passamos algumas horas na casa de um certo Rodriguezinho, proprietário do lugar.
Aí  presenciamos um quadro,  dos  mais  pitorescos por  nós  já vistos  e  digno do
pincel de um colorista. Com efeito, duas ou três famílias se haviam reunido numa
casa que não era formada senão de um mau teto, cobrindo recinto fechado por
gradeado largo de madeira, inteiramente aberto ao tempo. Quando chegamos toda a
população  feminina  estava  ocupada  nos  diversos  afazeres  com  que  enchem
habitualmente o dia: fiar, preparar farinha, cozinhar os alimentos, etc. Havia nesta
cena bastante animação140. 

Percebe-se diante do relato de Castelnau que havia pontos positivos e negativos nos locais

de passagem desses viajantes. Ao mesmo tempo que o autor critica a miséria, a falta de salubridade

e a pouca estrutura das estradas e meios de transporte, ele enaltece as pessoas que viviam nesses

locais como “gente muito boa”.  Além disso, Castelnau mostra certo contentamento ao avistar as

mulheres em seus afazeres diários, evidenciando a cena e comparando-a um quadro pitoresco.

Lembrando que a estada ou passagem desses viajantes pelo interior do Brasil, geralmente,

era feita através de cartas de recomendação.

Chegando em Catalão fomos à procura da casa do Coronel Roque, para o qual

140 CASTELNAU, 1949. 
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tínhamos cartas de apresentação. Este era o homem do lugar; porque, em cada uma
dessas localidades afastadas há um personagem influente, por intermédio do qual
se processara todas as relações com o governo. É o único meio de que dispõem os
presidentes para fazer respeitada sua autoridade nessas distâncias141. 

Entretanto, seus relatos não são nada diminutos no que diz respeito aos pontos negativos

vistos no  sertão. Sobre aspectos da sociedade, por exemplo, o autor diz que “no presente lugar

tivemos nova prova da falta de sentimentos religiosos entre os habitantes do interior”142. 

Não devemos esquecer  que  o viajante  traz consigo o olhar  europeizante  das  sociedades

modernas e, é a partir desse olhar que há, de fato, comparações e alteridade. 

O Comendador Joaquim Alves de Oliveira, o homem de mais influência em Meia
Ponte,  recebeu a  expedição com a maior  hospitalidade.  Entrando na casa deste
excelente homem, acreditar-se-ia estar nos arredores de uma das capitais europeias.
A casa,  como  quase  todas  na  região,  tinha  apenas  um  andar;  mas  era  muito
espaçosa e mobiliada com o gosto de qualquer das melhores habitações do Rio de
Janeiro. O comendador é um velho de muita inteligência, e foi graças a ele que
obtivemos excelentes informações sobre a sua terra143. 

Além de relatos que corroboram o distanciamento e estranhamento que o estrangeiro sentia

em relação ao sertão brasileiro, é também visível que o viajante trazia o exótico em suas palavras e

memórias. Segundo Castelnau,

A 19 fizeram longa  marcha;  a  paisagem mostrava  uma  sucessão  de  deliciosas
matas, regatos e montanhas. Para aumentar a beleza do cenário, concorria a serra
dos Pireneus, cujas montanhas se erguem logo ao norte de Meia Ponte, pequena
cidade,  quase encravada entre montanhas e  notável  pela  alvura de suas bonitas
casas, com vidraças de mica e passeios de itacolumito flexível144. 

Não  diferente  de  Castelnau,  temos  também  os  relatos  de  Luis  D'Alincourt,  filho  de

português e membro oficial do Real Corpo de Engenheiros que prestou relevantes serviços através

de suas pesquisas sobre topografia no interior do Brasil e realizou várias comissões importantes,

entre elas, Bahia (1816), Pernambuco (1818), Mato Grosso (1822-1830), e Espírito Santo (1841),

onde, segundo parece, faleceu. D'Alincourt esteve também em Goiás, conforme sua descrição,

Goyaz, Cidade pequena, Capital da Província do mesmo nome, está situada […]
em uma posição baixa, e abafadiça, cercada de morros, que se elevam junto a ela
pela parte de Leste, Norte, e Oeste: o terreno do lado oposto é mais alto, porém
irregular.  O local,  que a Cidade ocupa, concorre muito para que o calor aí seja
excessivo; local, que os antigos preferiram por se conservarem junto ao ídolo, que
atraía todas as suas atenções; falo do ouro, que abundantemente forneceu o Rio
Vermelho,  e  por  esta  mesma  causa,  a  parte  da  Cidade,  que  foi  primeiramente
edificada, é composta de becos, e travessas sem ordem; devemos porém confessar
que não foi da intenção do Fundador, que ali crescesse a povoação, mas sim algum
tanto mais para o Sueste na planície do rio da Prata, sítio espaçoso, e desafogado. O

141 Op., Cit., CASTELNAU, 1949: p. 209.
142 Op., Cit., p. 210.
143 Op., Cit., CASTELNAU, 1949: p. 218.
144 Op., Cit., p. 217.
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aurífero Rio Vermelho divide Goyaz em dois bairros, quase iguais, comunicados
por  três  pontes,  construídas  de  madeira,  sobre  o  mesmo;  denominadas  a  do
Marinho,  que  fica  mais  para  Oeste,  à  qual  se  segue a  do  Meio,  e  a  esta  a  da
Cambaúba. As casas são medíocres, e irregulares nos frontespícios, feitas de taipa,
e mui poucas há que não sejam térreas; o mesmo Palácio do Governo é abarracado,
e até não guarda simetria nas suas três faces: a Cadeia é um bom edifício; o Quartel
das Companhias de Dragões é igualmente bom. As ruas, que ficam ao Noroeste, e
ao Sueste do Rio Vermelho, são direitas, e de boa largura, excetuando algumas, que
ficam a ele próximas. Tem várias Praças, de que as mais notáveis são a do Palácio e
a  do  Chafariz,  onde  houve  uma  alameda,  que  mandou  destruir  o  Ex.  D.  João
Manoel de Menezes, por se dizer, que as raizes das árvores tornavam as águas más,
e que dali vinha a moléstia dos papos; mas, o certo é que, esta continua da mesma
forma, e o público perdeu em um momento um recreio, que precisa anos para se
obter, e que era bem útil em semelhante clima145.

Em  seus  relatos,  D'Alincourt  se  preocupava  quase  unicamente  em  descrever  as

características físicas dos locais onde passava, isso também devido a sua formação em Engenharia,

do que destacar características da população ou seus costumes. Em poucos momentos o autor se

detém em descrever a sociedade que vivia no  sertão do Brasil Central, seja economicamente ou

não. Segundo ele,

Os Goyanenses são pouco industriosos não por falta de Gênio, mas dominados pela
preguiça, e demasiadamente entregues aos prazeres sensuais, e bem diferentes são
as  causas,  que  os  têm conduzido  a  tão  deplorável  estado,  como se  colherá  da
Descrição Histórica, tendo ao mesmo tempo as qualidades de honrados, bons e fiéis
Cidadãos. Não se acha em toda a Província uma só casa, que se possa dizer de bons
e sólidos fundos, a não ser a do Tenente Coronel,  Comandante de Meia Ponte,
Joaquim  Alves  de  Oliveira:  a  Mineração  está  em  grande  decadência,  e  a
Agricultura ainda no início, todavia a Cidade é abastada, porque de muitas léguas
em roda concorrem ali os Fazendeiros com diversos víveres, por ser o único Lugar
aonde os podem vender com lucro. O Ouro, e gado fazem os objetos de exportação;
e  além destes  já  se  exporta  algum algodão,  tanto em natureza,  como tecido:  a
importação consta de fazendas, secos, molhados, sal, aço, ferro e escravatura. O
terreno é próprio para diversas plantações, produz mui bem as uvas, os marmelos,
laranjas,  limas,  e  muitas  outras  frutas;  e  se  algumas só aparecem em diminuta
quantidade, é porque são pouco curiosos os habitantes; colhe-se milho, trigo, arroz,
mandioca, feijão, e outros legumes; a aguardente tem muita extração146.

Tendo percorrido  anteriormente  o  Sudeste  do  país,  D'Alincourt  acaba  por  caracterizá-lo

igualmente ao interior, contrariando, a dicotomia  sertão-litoral, do qual temos falado. Isso pois,

mesmo estando na costa brasileira o sudeste, em sua área preponderantemente rural, também fora

caracterizada como sertão. Sobre S. José de Mugi-Mirim o viajante escreve: 

Este  lugar  manifesta  sensivelmente  o  lastimoso  dano,  provindo  das  pagas  nas
passagens; a cultura das terras cada vez vai em maior  decadência,  e o geral do
povo,  como  não  pode  exportar,  e  não  é  animado  pelo  interesse,  mola  real  do

145 Trecho extraído da versão em formato e-book de D’ALINCOURT, 2001: s.p.
146 Op., Cit., D’ALINCOURT, 2001: s.p.
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coração  humano,  tem-se  entregado  à  indolência,  e  preguiça;  causas  fatais  à
população.  Na  mesma  Vila,  a  cada  passo  se  apresenta  a  pobreza,  e  miséria;  e
finalmente comparando-se Campinas a Mugí, apesar da sua proximidade, que não
excede a dez léguas,  cabalmente se conhece a felicidade daquela,  e a desgraça
desta; aquela exporta livre os seus efeitos, esta decai consideravelmente, por não
ter igual fortuna (grifo nosso)147.

Porém, no que diz respeito aos habitantes de Mugí o autor, caracteriza-os diferentemente do

sertão do Brasil Central,

são industriosos, e trabalhadores; fazem diversos tecidos de algodão; boas toalhas,
colchas e cobertores; fabricam pano azul  de lã muito sofrível;  chapéus: alguma
pólvora; e até já têm feito espingardas: a sua principal exportação consta de gado
vacum,  porcos,  e  algodão,  que levam a Minas:  plantam milho,  feijão,  e  outros
legumes para consumo do país148.

Podemos dizer que mesmo havendo semelhanças nas características econômicas políticas ou

sociais desses espaços, não há formas de precisar geograficamente as localidades sertanejas, pois,

segundo Moraes149 “estas não correspondem a uma materialidade terrestre individualizável, passível

de ser localizada, delimitada e cartografada no terreno”.

Para Moraes, 

o  sertão não é um lugar, mas uma condição atribuída a variados e diferenciados
lugares.  Trata-se  de  um símbolo  imposto  –  em certos  contextos  históricos  –  a
determinadas condições locacionais,  que acaba por atuar como um qualificativo
local básico no processo de sua valoração. Enfim, o sertão não é uma materialidade
da superfície terrestre,  mas uma realidade simbólica:  uma ideologia  geográfica.
Trata-se de um discurso valorativo referente ao espaço, que qualifica os lugares
segundo a mentalidade reinante e os interesses vigentes neste processo150. (grifo
nosso).

Já Saint-Hilaire vem ao interior do Brasil por volta de 1818. Ele era botânico e, em suas

viagens percorreu vários lugares como Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, São

Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Dentre os viajantes já retratados, Saint-Hilaire talvez

tenha  sido  o  que  melhor  retratou  o  interior  do  país,  pois  foi  capaz  de  observar  seus  diversos

aspectos,  geografia,  estatística,  agricultura,  comércio,  arte,  vida  religiosa,  administrativa  e

judiciária, costumes, usos da gente civilizada e dos índios. 

Seus relatos, mesmo que sejam mais minuciosos, não se diferenciam dos olhares cheios de

alteridade de outros viajantes. Sobre os problemas que a população enfrentava após o declínio da

produção aurífera, o autor dizia,

Não estão nas mesmas condições os colonos goianos [que os mineiros]; voltando

147 Op., Cit., D’ALINCOURT, 2001: s.p.
148 Op., Cit., D’ALINCOURT, 2001: s.p.
149 MORAES, 2003.
150 Op., Cit., MORAES, 2003: p.  2-3.
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sobre os seus passos encontrariam os melhores pontos já ocupados; caminhando
para mais longe, piorariam a sua sorte, porque teriam ainda maior dificuldade em
colocar seus gêneros. Não comunicando uns com os outros, afastados das sedes de
paróquia  onde  ainda  poderiam  manter  algumas  ideias  de  religião  e  moral,
entregando-se  cada  vez mais  a  esta  apatia  a  que os  convida o  calor  do  clima,
vivendo da caça, de um pouco de leite, malvestidos, entregando-se ao incesto, na
impossibilidade  de  encontrar  outras  mulheres  além  das  que  os  rodeiam,  os
desgraçados  goianos  acabarão  por  aprender  a  dispensar  até  o  estritamente
necessário,  cuja  obtenção liga  ainda os  homens à vida civilizada;  e,  se  o  atual
estado de coisas não melhorar (1819), esta população, descendente de portugueses,
cairá necessariamente numa barbárie semelhante à dos índios.

À partir  desse  relato,  nota-se  que  o autor  utiliza  termos  como civilização e  barbárie,  o

primeiro para caracterizar o homem cujo a vida baseada na moralidade dos costumes religiosos o

diferencia daqueles que não possuem os mesmos valores cristãos como os indígenas, caracterizados

como bárbaros. 

Sobre as características do sertão, Saint-Hilaire relata,

A fazenda  de  Sobradinho,  onde  me  apeei  no  dia  em  que  deixei  Tapera,  está
localizada à entrada de um bosque regado por um córrego de água límpida. Quando
aí  pedi  hospitalidade,  uma  mulher  branca,  ainda  jovem  e  bastante  bonita,  se
apresentou e me permitiu, de muito boa vontade, que passasse a noite em sua casa.
Em vez  de  fugir,  como fazem as  mulheres  deste  país  à  vista  de  um estranho,
conversou comigo e me fez muitos agrados. Pareceu-me bastante satisfeita com a
sua sorte e me contou, com indignação, que um viajante lhe falara com horror do
deserto que ela habitava. Esta mulher não ia nunca a Paracatu, mesmo por ocasião
das grandes festas; não conhecia no mundo senão a sua casa e o seu lar;  como
poderia deixar de amá-los? Ela e o proprietário de Tapera tinham a mesma vaidade
de julgar que esta zona não pertencia ao sertão; o deserto, diziam, só começa além
de certas montanhas que se encontram entre esta região e o São Francisco. 

Entendemos que  as  concepções  de  sertão podem ser  diferenciadas.  Para a  moradora de

Tapera, o sertão representaria um espaço geográfico que certamente, não seria o dela, no entanto,

para os viajantes que ali percorreram, talvez essa concepção não fosse suficiente. Sobre a população

e suas práticas, Saint-Hilaire acrescenta,

Ao mesmo tempo que uma numerosa população, como por magia, se espalhava
pela  região  de  Goiás,  os  vícios  mais  horríveis  aí  se  precipitavam  em  sua
companhia. Bandos de criminosos tinham encontrado nesses desertos riquezas com
impunidade,  e  no  meio  de  uma  sociedade  nocente,  onde  nenhum policiamento
existia  ainda,  podiam sem temor  entregar-se  a  todos  os  excessos.  Em vão  os
magistrados erguiam a voz para reprimir  tais  desordens;  tão corrompidos como
aqueles  que  deviam  punir,  eram  por  eles  desprezados.  Rixas  renovavam-se
continuamente; nenhum homem ousava ir ao encontro de outro sem levar armas, e
não as largavam nem mesmo para se apresentarem nas igrejas. 

Saint-Hilaire, relata as características dessa população comparando-a com a barbárie, onde,

devido à impunidade existente na região, era crescente a desordem e a bandidagem. Não só a falta

de policiamento preocupou o viajante mas, as doenças que acometiam sua população também foi
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foco de suas análises. Entretanto, diferentemente de outros viajantes, Saint-Hilaire não considerou o

sertão como insalubre. De acordo com o autor,

As doenças mais comuns na parte meridional da província são a sífilis, a hidropisia
e a espécie de elefantíase que os brasileiros chamam morfeia. Não obstante, apesar
das longas e excessivas secas de que falei e das intermináveis chuvas que lhes
sucedem para dar lugar a novas secas, esta região não pode ser considerada como
insalubre,  e o será menos ainda quando por meio de trabalhos de aterro forem
saneados os lugares pantanosos151. 

Todavia, os relatos dos viajantes trazidos por nós em muito se assemelham. Trazem consigo

sempre  as  mesmas  ideias  do  interior  do  Brasil  como  região  deserta,  inóspita,  propícia  a

bandidagem, repleta de moléstia, entre outras características.

Ao final do século reencontramos o conceito de sertão. Dessa vez elaborado por Oscar Leal,

um viajante descendente de portugueses que cruzou a região com idade de 20 anos, em 1882. De

acordo com Luz152, 

Oscar Leal sentia-se atraído pelos sertões brasileiros, sua natureza e sua cultura. Ao
contrário da maioria dos viajantes, não foi patrocinado por nenhuma instituição
científica. Seus diários de viagens eram escritos com intuito de se tornarem livros,
que  foram publicados  em Lisboa,  e  segundo  ele  eram reflexos  de  seu  amor  à
ciência e ao estudo153.

Oscar Leal relata as paisagens dos lugares em que percorre, mas jamais se preocupando em

catalogar espécies de animais e vegetais. Há grande subjetividade presente em todo o seu relato.

Sobre a obra de Oscar Leal, Ático Vilas Boas da Mota afirma:

“[...]  Seu livro  Viagem às  terras goyanas não  representa  apenas  um simples
relato de viagem, mas, sem qualquer sombra de dúvida, uma cadeia de vivências
destacando-se a figura do curioso viajante de maneira muito integral, cujo retrato
de  corpo inteiro apoia-se  na  maneira  de  enxergar  o  mundo pelo  lado  otimista,
engraçado e irônico. Acostumei a descobrir nas páginas de Oscar Leal a figura do
repórter; suas análises nem sempre são aprofundadas; suas críticas não vão além do
pitoresco ou do romântico. Valem as passagens que servem como documentário de
costumes. […]154.

Essa impressão da obra de Oscar  Leal  é  compartilhada por  nós,  entretanto,  percebemos

grande sensibilidade em suas descrições, devido à sua influência pelo espírito romântico dotado de

subjetividade tratado por Luz155. Ático Vilas Boas da Mota acrescenta que Oscar Leal,

Vai  documentando  o  que  pode:  costumes,  implantação  das  primeiras  linhas
telegráficas. Muitas comunidades receberam a sua atenção, destacando-se, dentre
elas,  as  seguintes:  o  processo  cultural  de  Meia-Ponte,  que  tentava  resistir  à

151 Op., Cit., SAINT-HILAIRE, 1937: p. 293.
152 LUZ, 2008.
153 Op., Cit., LUZ, 2008: p. 2.
154 Esboço  bio-bibliográfico  de  MOTA,  Ático  Vilas  Boas  da.  OSCAR  LEAL,  uma  das  últimas  testemunhas

transeuntes: século XIX. In: LEAL, Oscar (1862-?). Viagem às terras goyanas (Brazil Central). Goiânia, Ed. Da
Universidade Federal de Goiás, 1980.

155 Op., Cit., LUZ, 2008.
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decadência  motivada pelo encerramento do ciclo de mineração,  obrigando seus
habitantes a optarem por uma lavoura baseada em princípios rudimentares; Barro
Preto (Trindade), Jataí, a vila que antecedeu à cidade de Anápolis de nossos dias e
muitas outras156. 

Nesse sentido, ao iniciar sua viagem ao sertão do Brasil Central, Leal157 justifica sua partida,

Em 1882 tinha eu vinte anos e muito pouco dinheiro. Cansado da vida fluminense e
farto  de  ler  o  que  os  outros  viam,  pensei  uma  noite  aproveitar  a  mocidade
empregando melhor o tempo, com dois fins que me pareciam louvaveis – ganhar e
estudar. Os bosques, os campos, os montes agrestes, os desertos e a vida sertaneja
tinham para mim irresistiveis attractivos158.

A peculiaridade dos relatos de Oscar Leal é perceptível por tal justificativa pois o  sertão

aparece para esse viajante como “irresistiveis attractivos”, ou como foi bem retratado pelas diversas

manifestações do sertão, seja na literatura, nas ciências sociais ou no pensamento social brasileiro,

como espaço de edenização, mitificado pelas histórias do Eldorado ou do Paraíso Terrestre.

Essa perspectiva esteve muito presente na historiografia brasileira, ou seja, o  sertão como

mito,  como lugar  desconhecido,  passível  a  ser  desbravado,  povoado  por  índios  bravios,  feras,

animais estranhos, abrigo para perseguidos da justiça, homízio. No prólogo da obra de Oscar Leal,

escrito por Pinheiro Chagas, notamos como o exótico e o espetacular estavam presente nos relatos

do viajante, 

Matto Grosso e Goyaz, por exemplo, conservam, pelo menos para nós europeus,
todos os encantos do desconhecido. As suas florestas devem conservar o impolluto
aspecto d’essas selvas primitivas em que entra com assombro e com vago terror o
homem  civilisado;  n’aquellas  fraguras  e  caminhos  escarpados  encontrar-se-há
ainda a pegada dos primitivos exploradores, d’aquelles audaciosos portuguezes [...]
sente-se porém que é com íntimo prazer que elle se aventura sertão a dentro, avido
de  encontrar  impressões  novas,  de  colher  novas  informações,  de  desempenhar
typos  novos,  de  surprehender  em  flagrante  um  canto  ainda  ignorado  d’esse
marevilhoso Brazil, que parece ter merecido na natureza um desvelo especial como
se o tivesse pelo seu Benjamin predilecto”159. 

Além disso, é notável também, a presença da alteridade em seus escritos, a comparação com

o moderno, com paisagens já conhecidas nas grandes cidades,

As paredes compostas de varas sobrepostas sem arganassa, davam lugar a que uma
viração constante percorresse o interior de um pequeno repartimento, mobiliado
toscamente  com uma  meza  de  cedro  e  alguns  tocos  de  arvores  a  servirem de
tamboretes.  Ao  fundo  havia  uma  tábua  ennegrecida  pela  fumaça,  servindo  de
prateleira,  preza nas  extramidades  por  cipós,  e  sobre  a  qual  em um desarranjo
incrivel  vagavam  garrafas  vazias  de  todos  os  tamanhos.  Se  procurassemos  a
cozinha d'este restaurant modelo, não a encontrariamos. Havia, sim, um brazeiro a

156 MOTA Apud LEAL, 1980.
157 Op., Cit., LEAL, 1980.
158 Oscar Leal, Lisboa, junho de 1892. In: LEAL, Oscar (1862-?). Viagem às terras goyanas (Brazil Central). Goiânia,

Ed. Da Universidade Federal de Goiás, 1980. p. IX.
159 Pinheiro Chagas, Lisboa, 25-5-92. Prólogo. In: LEAL, Oscar (1862-?). Viagem às terras goyanas (Brazil Central).

Goiânia, Ed. Da Universidade Federal de Goiás, 1980. p. XIV.
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poucos passos do rancho, em pleno ar livre á sombra de uma arvore do campo. Alli
é que se preparavam churrascos tão bons e saborosos como o que acabavamos de
saborear160. 

Ainda comparando com os lugares modernos,  o autor acrescenta sobre o  sertão em que

percorria,

[…] O caminho era recto, mui pouco accidentado e menos poeirento que a estrada
geral; de vez em quando um ou outro vallo estorvava-lhe a passagem, que vencia
não  sem alguma  reluctancia.  Houve  mesmo  occasião  em que  para  obter  uma
passagem tive de fazer prodigios apeando-me e abrindo caminho para o cavallo
passar. A noite estava clara e distinguia sempre os postes do telegrapho, o que me
convencia do rumo que tomava. Tinha que percorrer ainda uma extensão de quatro
leguas sem encontrar viva alma e nada felizmente me assustava, pelo contrario o
meu pensamento achava guarida n'aquelle deserto, entre a escuridão e o silencio
sepulchral que invadia os cerrados161. 

Sobre a população e costumes locais, Oscar Leal teve as mesmas impressões que outros

viajantes demonstraram ter, segundo ele, “geralmente paga-se por cada comida aos rancheiros do

sertão 500 réis, uns porém há que tratam melhor do que outros. É bom não fiar-se nunca n'elles e

sabe-se primeiramente que nos darão para comer”162. 

Porém,  a  história  que  vem  sendo  construída  e  relatada  por  alguns  desses  viajantes,

memorialistas  e  cronistas,  de  acordo  com  Lisboa163,  trata  de  uma  luta  de  representações.  “A

historiografia consolida certas percepções da região, fundada em dicotomias como; decadência /

prosperidade, atraso / progresso, ou ainda, atraso /modernidade”164.

Por  meio  da  comparação  entre  tais  relatos,  observa-se  algumas  semelhanças  entre  os

discursos construídos a respeito do interior do Brasil, principalmente, nos relatos que contribuíram

para a construção da dicotomia  sertão-litoral e do pensamento dualista que consagrou a ideia da

existência de “dois Brasis” bem retratado na historiografia da época. As histórias relatadas – pelos

viajantes  mencionados  acima  –  a  respeito  do  sertão, estão  sempre  carregadas  de  dicotomia  e

alteridade. O sertão para os viajantes, é sempre o local da negatividade, de violência, insalubridade,

isolamento, pobreza, preguiça e atraso. É a partir desse espetro de categorias que o conceito de

sertão se estrutura ao longo do século XIX.

2 O início do século XX e o modernismo brasileiro: a rede de sociabilidade de João de Minas

Ao final do século XIX várias transformações eram processadas na estrutura brasileira. O

160 Op., Cit., LEAL, 1980: p. 10.
161 Op., Cit., LEAL, 1980: p. 17.
162 Op., Cit., LEAL, 1980: p. 15.
163 LISBOA,  2008. 
164 Op., Cit., LISBOA,  2008: p. 1.
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“nôvo ganhava faixas cada vez mais amplas de opiniões e interesses”165. O aparecimento da ideia

republicana, juntamente com os projetos de construção de uma identidade nacional, se destacavam

dentre as atividades intelectuais.  Era nesse quadro cheio de contrastes que a atividade intelectual

começa a encontrar novo sentido.

Começam a pronunciar-se, de qualquer modo, vozes ainda não ouvidas, enquanto o
que estava enraizado continuava a existir e buscava formas externas ilusórias para a
sua manifestação. A fase é de intensa atividade da inteligência, desencontrada sem
dúvida,  hesitante,  atraída  em  muito  pelas  soluções  enganadoras  e  aparentes,
embalada  de  contribuições  externas,  vinculada  a  modelos  distantes.  […].  No
arrolamento dos escritores, é possível,  desde então, separar os que utilizavam a
palavra falada ou escrita apenas como veículo, dentro de atividades especiais e até
profissionais, daqueles que utilizavam para a criação artística166.

O Brasil republicano ingressa no século XX, politicamente sob o controle dos representantes

das  oligarquias  agrárias  e,  socialmente,  sob o signo da atitude e  do espírito  "novo rico" que é

introduzido nos meios urbanos – a promessa da modernidade estaria intrínseca nessa nova ideia.

Um e outro apenas intensificavam ainda mais o contraste com as populações miseráveis das cidades

e do campo e, consequentemente, acentuavam a ideia dicotômica de sertão-litoral. 

Todos  se  presumiam  e  se  diziam  republicanos,  na  crença  ingênua  de  que  a
República, para eles palavra mágica que bastava à solução de problemas de cuja
dificuldade  e  complexidade  não  desconfiavam  sequer,  não  fosse  na  prática
perfeitamente compatível com todos os males da organização social, cuja injustiça
os revoltava167. 

Contudo  é  válido  ressaltar  um traço  interessante  da  intelligentsia comprometida  com a

campanha republicana: ela reivindica a liderança moral da nação, mas mostra-se incapaz de pensar

uma nova sociedade. Ou seja, trata-se de uma intelligentsia desprovida de idealismo. Assim, esse

pensamento é 

substituído por uma esperança, relegada a um futuro impreciso: os mitos do "país
do  futuro" e  do  "gigante  adormecido";  ou,  então,  toma a  forma mistificada de
louvores  patrióticos  a  um país  idealizado  e  imaginário  (o  ufanismo).  […] não
existia  nenhum  constrangimento  ou  obstáculo  (sob  a  forma  de  uma  situação
autocrática ou da censura) suscetível de impedir a expressão de idéias críticas e
novas168.

Mas,  era  somente  oferecendo  ao  mundo  uma imagem de  plena  credibilidade  que  seria

possível  drenar  para  o  Brasil  uma  parcela  proporcional  da  fartura  e  prosperidade.  Ou  seja,

acompanhar o progresso significava somente uma coisa: 

alinhar-se com os padrões e o ritmo de desdobramento da economia européia, onde
nas industrias e no comércio o progresso do século foi assombroso, e a rapidez

165 SODRÉ, 1964: p. 429.
166 Op., Cit., SODRÉ, 1964: p. 431.
167 SEVCENKO, 1999: p. 86.
168 MARTINS, 1986: p.10.
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desse processo miraculosa. A imagem do progresso – versão prática do conceito
homólogo de civilização – se transforma na obsessão coletiva da nova burguesia169.

Sevcenko170 nos chama a atenção na medida em que percebe esse processo de alinhamento

de padrões, identificando a sociedade brasileira como “copistas”, ou seja, o progresso dessa nação

deveria seguir os moldes europeus. Segundo o autor, “o Brasil entrou – e já era tempo – em fase de

restauração do trabalho. A higiene, a beleza, a arte, o “conforto” já encontraram quem lhe abrisse as

portas  dessa  terra,  de  onde  andavam  banidos  por  um decreto  da  Indiferença  e  da  Ignomínia

coligadas”171. É a partir dessas transformações que compreende-se uma falha que até então só nos

fora aplicada pelos estrangeiros: a “nossa tradicional preguiça”. 

Observando  a  sociedade  rural  e  os  grupos  tradicionais  a  partir  do  ângulo
cosmopolita, em que o tempo é encarado sobretudo como um fator de produção e
de acumulação de riquezas, seu juízo sobre aquela sociedade não poderia ser outro.
Por isso, um dos temas da chamada Regeneração foi exatamente este: o orgulho de,
com as  obras  de  reconstrução  do  Rio,  nos  havermos  redimido  do  estigma  de
preguiçosos com que os estrangeiros nos açulavam172. 

É no  surgimento  das  diversas  “interpretações  do  Brasil”,  como  evidencia  Sodré173,  que

podemos compreender o reflexo desse quadro de contrastes. Segundo o autor,

Em meio a tais contradições, entretanto, verifica-se o formidável esforço para o
conhecimento do homem e da terra e a necessidade de afirmar uma consciência
nacional. As condições é que não eram de molde a permitir ainda a elaboração de
um complexo cultural próprio, na experiência brasileira e capaz, principalmente,
capaz de valorizar o que era específico de denunciar os que, entre nós, era ainda a
inércia, a fôrça do passado colonial, poderosa e ativa174.

Para Sodré, através dessas interpretações, fossem elas globais ou regionais que eram trazidas

novas  possibilidades.  Pois,  “abriam  perspectivas  para  a  compreensão  dos  nossos  problemas,

colocavam-nos  já  sob  equações  diversas  das  antigas,  mostravam  ângulos  ainda  não  vistos,

traduziam  um  esforço  imenso  para  superar  deficiências  de  instrumentos  ou  deformações

profundamente ancoradas na tradição”175.

E, a partir dessa conjuntura, o sertanismo aparece na literatura brasileira, talvez como um

complemento do regionalismo que teve como representantes por exemplo, Bernardo Guimarães176 e

Visconde  de  Taunay177 e,  posteriormente,  Valdomiro  Silveira,  Simões  Lopes  Neto,  Hugo  de

Carvalho  Ramos,  Coelho  Neto  e  Afrânio  Peixoto.  O  projeto  explícito  dos  regionalistas  era  a

169 Op., Cit., SEVCENKO, 1999: p. 29..
170 Op., Cit., SEVCENKO, 1999.
171 Op., Cit., SEVCENKO, 1999: p. 30.
172 Op., Cit., SEVCENKO, 1999: p. 31-32.
173 Op., Cit., SODRÉ, 1964.
174 Op., Cit., SODRÉ, 1964: p. 490.
175 Op., Cit., SODRÉ, 1964: p. 491.
176 Entre as obras mais lidas do autor estão O Seminarista (1872), A Escrava Isaura (1875) e O Índio Afonso (1873).
177 Conhecido principalmente pelas obras Cenas de Viagem (1868), Histórias Brasileiras (!874) e Inocência (1872).
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“fidelidade  ao  meio  a  descrever: no  que  aprofundavam  a  linha  realista  estendendo-a  para  a

compreensão de ambientes rurais ainda virgens para a nossa ficção”178.

Alfredo Bosi arrisca nesse sentido a chamá-los de pré-modernistas, atentando-se no entanto,

a cometer qualquer engano. O autor dizia que “é efetiva e organicamente pré-modernista tudo o que

rompe,  de  algum  modo,  com essa  cultura  oficial,  alienada  e  verbalista,  e  abre  caminho  para

sondagens sociais e estéticas retomadas a partir de 22”179. Assim, de modo a exemplificar, Bosi lista

os seguintes escritores que se fizeram conhecidos nessa dinâmica: “a incursão de Euclides da Cunha

na miséria sertaneja, o romance crítico de Lima Barreto, a ficção e as teses de Graça Aranha, as

pesquisas de Oliveira Viana, as campanhas nacionais de Monteiro Lobato”180.

No sertanismo, é possível perceber o esforço da literatura para superar as condições que a

subordinavam aos modelos externos. Segundo Sodré,

Existe  a  preocupação fundamental  do  sertanismo,  que  vem,  assim,  substituir  o
indianismo, como aspecto formal e insistente na intenção de transfundir um sentido
nacional  à  ficção  romântica.  Tal  preocupação  importa  em  condenar  o  quadro
litorâneo e urbano como aquele em que a influência externa transparece, como um
falso Brasil. Brasil verdadeiro, Brasil original, Brasil puro seria o do interior, o do
sertão,  imune  às  influências  externas,  conservando em estado natural  os  traços
nacionais. Nesse esforço, o sertanismo, surgindo quando o indianismo ainda está
em desenvolvimento, e subsistindo ao seu declínio, recebe ainda os efeitos deste.
[…]181. 

Desse  modo,  os  sertanistas  tentaram  afirmar,  através  da  apresentação  dos  cenários  (da

caracterização ambiental) e das personagens do interior (os tipos do sertão), o sentido nacional de

seus trabalhos. Mas, de acordo com Sodré, os iniciadores da ficção romântica perceberam logo que

o indígena não possuía as “credenciais necessárias à expressão do que é nacional”182. Com isso,

[…] Transferem ao sertanejo, ao homem do interior, àquele que trabalha na terra, o
dom  de  exprimir  o  Brasil.  Submetem-se  ao  jugo  da  paisagem,  e  pretendem
diferenciar  o  ambiente  pelo  que  existe  de  exótico  no  quadro  físico  –  pela
exuberância  da natureza,  pelo grandioso dos cenários,  pela  pompa dos quadros
rurais.  Isto é o Brasil,  pretendem dizer.  E não aquilo que se passa no ambiente
urbano,  que copia  o exemplo exterior,  que se  submete  às  influências  distantes.
[…]183.

Para Alfredo Bosi,

As  várias  formas  do  sertanismo  (romântico,  naturalista,  acadêmico  e,  até,
modernista) que têm sulcado as nossas letras desde os meados do século passado,
nasceram do contato de uma cultura  citadina e letrada com a matéria bruta do
Brasil rural, provinciano e arcaico. Como o escritor não pode fazer folclore puro,
limita-se a projetar os próprios interesses ou frustrações na sua viagem literária à

178 BOSI, 1994: p. 207.
179 Op., Cit., BOSI, 1994: p. 197.
180 Op., Cit., BOSI, 1994: p. 197.
181 SODRÉ, 1969: p. 323 Apud BOSI, 1994: p. 141.
182 SODRÉ, 1969: p. 324 Apud BOSI, 1994: p. 142.
183 SODRÉ, 1969: p. 324 Apud BOSI, 1994: p. 142.



53

roda  do  campo.  Do enxerto  resulta  quase  sempre  uma  prosa  híbrida  onde  não
alcançam o ponto de fusão artístico o espelhamento da vida agreste e os modelos
ideológicos e estéticos do prosador184.

Já  para  Albertina  Vicentini185 “o  mundo  da  literatura  sertanista  é  o  mundo do  escritor

citadino fingido de sertanejo, que escreve para um leitor também ele citadino, a respeito de uma

cultura diferente da sua”186. Ou seja, os elementos utilizados pelo escritor sertanista, quase sempre,

são  dotados de  alteridade  e,  esse  mesmo escritor,  buscando as  formas  de  compreensão de  sua

realidade, percebe no sertão o cerne da nacionalidade brasileira.

2.1 O Modernismo e a Semana de 22

O que nacionalmente foi chamado de Modernismo é condicionado, principalmente, por um

acontecimento, que ganhou atenção da nossa  intelligentsia como um divisor de águas, ou seja, A

Semana de Arte Moderna, realizada em fevereiro de 1922, na cidade de São Paulo. 

As primeiras décadas do século XX foram caracterizadas politicamente pela hegemonia dos

proprietários rurais de São Paulo e Minas Gerais. A solidez desse regime dependia em grande parte

do equilíbrio entre a produção e exportação do café. E, a partir desse cenário, a Semana de 22 “[…]

foi patrocinada pelo escol financeiro e mundano da sociedade paulistana. […]187.

É claro  que  a  camada  de  “nobreza”  fundiária,  via  de  regra  conservadora,  não
esgotava  a  faixa do  que se  costuma  chamar  “classes  dominantes”.  Havia,  num
matizado segundo plano, atuante e válido em termos de opinião: uma  burguesia
industrial incipiente em São Paulo e no Rio de Janeiro;  profissionais liberais; e,
fenômeno sul-americano típico, um respeitável grupo intersticial, o Exército, que,
embora  economicamente  preso  aos  estratos  médios,  vinha  exercendo  desde  a
proclamação da República um papel político de relevo188.

No  entanto,  o  quadro  geral  da  sociedade  brasileira  foi  se  transformando  devido  aos

processos de urbanização e da intensificação da imigração europeia para o centro-sul.  Mas,  ao

notarmos esse conjunto de acontecimentos, vemos que havia uma separação cada vez maior entre os

polos da vida pública nacional, ou seja, de um lado arranjos arquitetados pelas oligarquias rurais e,

de outro lado, os novos estratos socioeconômicos que o poder não representava. 

De acordo com Bosi, desse quadro conflituoso emergem a seguinte situação:

a) – uma visão do mundo estática quando não saudosista;  
b) – uma ideologia liberal com traços anarcóides;
c) – um complexo mental pequeno-burguês, de classe média, oscilante entre o puro

184 Op., Cit., BOSI, 1994: p. 141.
185 VICENTINI, 1998.
186 Op., Cit., VICENTINI, 1998: p. 4.
187 Op., Cit., BOSI, 1994: p. 339.
188 Op., Cit., BOSI, 1994: p. 304.
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ressentimento e o reformismo;
d) – uma atitude revolucionária189. 

Desse reformismo percebemos a presença do tenentismo como fenômeno ideológico de um

grupo que ao mesmo tempo que se opunha aos arranjos das oligarquias agrárias – que não lhe

cediam nenhum poder – não assumia um status “mais pobre” devido a separação de sua origem e a

formação profissional dos “tenentes”.

Nesse sentido, não devemos esquecer – articulando com a realidade de um Brasil plural

onde os níveis de consciência se manifestam nos mais variados ritmos – dos conflitos ocorridos no

país. Para exemplificarmos:

[…] o núcleo jagunço de Canudos, matéria de Os Sertões de Euclides da Cunha, o
fenômeno do cangaço, o “caso” do Padre Cícero em Juazeiro, no primeiro quartel
do século, refletiram a situação crítica de um Nordeste marginalizado e, portanto,
aderente a soluções arcaicas. Os movimentos operários em São Paulo, durante a
guerra de 1914-1918 e, logo depois, eram sintoma de uma classe nova que já se
debatia  em angustiantes  problemas  de  sobrevivência  numa  cidade  em fase  de
industrialização. E as tentativas militares de 22 e 24, e a Coluna Prestes, em 25,
significavam a reação  de um grupo liberal-reformista  mais  afoito  que  desejava
golpear o status quo político, o que só ocorreria com a Revolução de 30190.  

Os movimentos citados acima, – como também o movimento messiânico da Santa Dica191 no

interior de Goiás – têm uma história de todo independente mas, no conjunto, atestam o estado geral

de uma nação que se desenvolvia à custa de desequilíbrios graves. E, os intelectuais brasileiros, da

década  de  1920,  diante  desse  quadro  teriam  que  definir  as  opções  que  iriam  “colorir

ideologicamente a literatura modernista”192.

Assim, à partir do contato que os grupos mais inquietos de São Paulo e do Rio de Janeiro

mantinham com a Europa, é que seriam demarcados os rumos do Modernismo. De acordo com

Bosi, “tomado na acepção estrita do movimento nascido em torno da Semana de 22, significou, em

um primeiro tempo, a ruptura com a rotina acadêmica no pensamento e na linguagem, rotina que

isolara as nossas letras das grandes tensões culturais do Ocidente desde os fins do século”193. Para o

autor,

Nesse abrir-se ao mundo contemporâneo,  o  Brasil  reiterava a condição de país
periférico,  semicolonial,  buscando  normalmente  na  Europa,  […]  as  chaves  de
interpretação  de  sua  própria  realidade.  Entretanto,  a  mesma  corrente  que  fora
aprender  junto  à  arte  ocidental  modos  novos  de  expressão  refluiu  para  um
conhecimento mais livre e direto do Brasil: o nacionalismo seria o outro lado da

189 Op., Cit., BOSI, 1994: p. 304.
190 Op., Cit., BOSI, 1994: p. 305.
191 João de Minas, em seu livro Mulheres e Monstros (1933), dedicou um capítulo inteiro para falar sobre o movimento

messiânico de Santa Dica. Falaremos a respeito do mesmo na parte II desse trabalho. 
192 Op., Cit., BOSI, 1994: p. 305.
193 Op., Cit., BOSI, 1994: p. 208.
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práxis modernista194.

O que de fato podemos compreender com a assertiva acima é que alguns regionalistas foram

precursores, é claro em um contexto diferente, do interesse dos modernos pela realidade brasileira

total,  não apenas urbana. “Na sua vontade de acertar o passo com a Europa, sem deixar de ser

brasileiro, o intelectual modernista criou como pôde uma nova poesia, um novo romance, uma nova

arte plástica, uma nova música, uma nova crítica; […]”195.

Segundo Mário da Silva Brito196, o estopim do modernismo fora atribuído “a descoberta da

cor e da luz” por Anita Malfatti, filha de um engenheiro italiano naturalizado brasileiro que estudou

pintura na Europa, frequentando a Escola de Belas-Artes de Berlim. A artista relatava: “fui com

uma colega ver uma grande exposição de pintura moderna. Eram quadros grandes. Havia emprêgo

de quilos de tinta e de tôdas as cores. Um jogo formidável. […]. Pensei, o artista está certo. A luz do

sol é composta de três côres primárias e quatro derivadas. […]”197. A partir daí que segundo o autor,

a arte modernista brasileira receberia influências europeias e futuristas. 

Anita retorna ao Brasil em 1914 e, decide expor os trabalhos até então realizados, recebendo

duras  críticas  dos  intelectuais  brasileiros,  publicadas  em jornais  de  grande  circulação  como  o

Estado de S. Paulo.

Dentre os diversos visitantes das exposições realizadas no Brasil, eis que estavam Monteiro

Lobato, Oswald de Andrade, Mario de Andrade, Menotti del Picchia etc. Mario de Andrade, no

entanto, publicaria anos depois, artigos sobre a pintura brasileira: “Quando ela (Anita) voltou para

São Paulo depois dos estudos na Alemanha estava artista livre e completa”198.

Era a sedução do “irracionalismo, como atitude existencial e estética, que dava o tom aos

novos grupos, ditos modernistas, e lhes infundi aquele tom agressivo com que se põem em campo

para demolir as colunas parnasianas e o academismo em geral”199.

Irracionalistas foram: a primeira poética de Mário de Andrade, o Manuel Bandeira
teórico do  “alumbramento” e  todo o roteiro de  Oswald de Andrade.  Presos  ao
decadentismo  estetizante,  Guilherme  de  Almeida  e  Menotti  del  Picchia.
Primitivista,  Cassiano  Ricardo.  Na  verdade,  “desvairismo”,  “pau-brasil”,
“antropofagia”, “anta”... exprimem tendências evasionistas que permearam toda a
fase dita heróica do Modernismo (de 22 a 30).  Nessa fase tentou-se,  com mais
ímpeto que coerência, uma síntese de correntes opostas: a  centrípeta, de volta ao
Brasil real, que vinha do Euclides sertanejo, do Lobato rural e do Lima Barreto
urbano; e a  centrífuga, o velho transoceanismo, que continuava selando a nossa
condição de país periférico a valorizar fatalmente tudo o que chegava da Europa.

194 Op., Cit., BOSI, 1994: p. 208.
195 Op., Cit., BOSI, 1994: p. 208.
196 BRITO, 1964.
197 Anita Malfatti – “1917”, in “Rasm” (Revista Anual do Salão de Maio) – nº 1 – 1939 – S. Paulo.  Apud BRITO,

1964: p. 40.  
198 Mário de Andrade, in “A Manhã”, de 31-7-1926 Apud BRITO, 1964: p. 63.  
199 Op., Cit., BOSI, 1994: p. 305.
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[…]200. 

Mas, segundo Bosi, o sentimento de contraste presente nos países de tradição colonial como

o Brasil,  onde  as  elites  rogam a  superação  do  subdesenvolvimento  que  as  asfixiam,  anda  em

conjunto com um “vaivém de universalismo e nacionalismo,  com toda a  seqüela de dogmas  e

anátemas”201. Dessa forma,

Os homens de 22 […] e os que de perto o seguiram, no tempo ou no espírito […],
enfim, alguns escritores mais tensos e intuitivos que os precederam […] viveram
com maior ou menor dramaticidade uma consciência dividida entre a sedução da
“cultura ocidental” e as exigências do seu povo, múltiplo nas raízes históricas e na
dispersão geográfica. […] e se na pressa dos manifestos houve apenas colagem de
matéria-prima nacional e módulos europeus, nos frutos maduros do movimento se
reconhece a exploração feliz  das potencialidades formais da cultura brasileira.
[…]202. 

O ano de 1922, marcado pelo nacionalismo – o país também se prepara para comemorar o

centenário  da  independência  –  também estava  atrelado  à  questão  da  dominação portuguesa  da

imprensa federal e das editorações lusitanas que através delas, comandavam a opinião pública e a

penetração nos círculos políticos. Assim, 

Um  dos  traços  marcantes  do  modernismo  é  apartar  das  letras  a  influência
portuguêsa,  é  a  ruptura  com as  formas  tradicionais  de  expressão,  fundadas  no
purismo,  na  gramática  herdada  dos  descobridores.  A deformação  do  idioma,  a
tentativa de sistematizar a fala brasileira numa língua própria, o desejo de tornar
válida a dicção nacional, decorrem também de motivos políticos e sociais e não
apenas de razões estéticas ou de mera doutrina literária203. 

No entanto, essa “independência” literária que o Brasil almejava alcançar, não aconteceu de

forma brusca mas, crescente. Literariamente essa mudança se operou de maneira gradativa. Dois

fatores marcaram essa configuração – a consciência nacional e as novas influências estrangeiras. A

consciência  nacional  vinha  se  destacando  há  muito,  desde  o  século  XIX  com o  regionalismo

romântico e o sertanismo. Mas,

O romantismo é que representa, entretanto, o nacionalismo literário em dupla face
– a vontade de fazer uma literatura nacional e a abertura da inteligência pátria a
novas inspirações, não estritamente portuguesas. Entretanto, por mais expressa que
fôsse a desejada independência, e por mais que a literatura reproduzisse o ambiente
popular antilusitano daquela época, o fato é que mesmo durante o romantismo, […]
a libertação não foi brusca […]204.

Com o modernismo é possível perceber certa independência literária em relação a Portugal,

200 Op., Cit., BOSI, 1994: p. 305.
201 Op., Cit., BOSI, 1994: p. 306.
202 Op., Cit., BOSI, 1994: p. 306.
203 BRITO, 1964: p. 140.
204 LIMA, 1968: p. 157.
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principalmente, da parte de algumas correntes que priorizavam um afastamento quanto à linguagem

lusitana. Segundo Lima,

[…]  uma  nação  só  “vive”,  quando  seu  povo  possui  traços  psicológicos  que  o
caracterizem de modo iniludível. O Brasil, portanto, só será uma grande nação e
um Estado poderoso e digno se souber ser um povo fiel à sua natureza própria e
cioso dos traços profundos da sua psicologia205.

O autor  que  acredita  ser  possível  limitar  as  características  do  povo  brasileiro  por  seus

elementos psicológicos, elementos esses que são comuns e, segundo ele, podem ser passíveis de

constituir um esboço, mesmo que sumário e superficial, dos “grandes setores psicológicos do povo

brasileiro”206, apresenta os seguintes divisores: o litoral e o sertão; a cidade e o campo; o Norte e o

Sul.

É claro que essa visão de Lima nos parece um tanto estreita e limitada mas é de fato, uma

característica da literatura do período estudado. O próprio João de Minas, se destacaria entre os

escritores que priorizaram alguns elementos psicológicos da divisão apresentada por Lima. João de

Minas dedicou aos escritos sertanistas a primeira fase de sua vida literária mas, em seguida, com os

eventos advindos da Revolução de 30, passou a escrever literatura urbana – inaugurando com seus

romances sexuais um novo estilo literário – e, a criticar as mazelas da sociedade moderna. 

Sua posição antimodernista foi explicada num artigo publicado no jornal O Paiz, sob o título

“A Velha Arte Nova”, onde seus argumentos enfatizam a sensibilidade de sua arte e sua vocação

para captar a beleza, contrariando o experimentalismo das vanguardas modernistas. Para contestar a

validade da liberdade literária proposta por esse grupo, João de Minas não perdeu a oportunidade de

satirizar:

Oh, os trilhos, os trilhos! O gafanhoto preto do trem lhes finca nas ancas a volúpia
do estupro das distâncias. Depois, o trem é passado no engenho de cana no fundo
da horta. Sai uma cerveja de aço derretido, para a bebedeira dos arranha-céus. Os
olhos  dela  chupam os  soldados  negros  da  ronda.  Vamos  todos,  montados  em
Floriano Peixoto, para a casa de jogo da Independência ou Morte, nas ventas do
cel. Ipiranga.  D.  Pedro I  cozido com pés  de porco.  Encontrei  a orelha dele na
feijoada. A marqueza de Santos grelhada, com dos ovos por baixo. Bife a cavalo,
no cavalo de Napoleão. O corpo da Luíza tem portas, entradas e saídas. O coração
dela é minhas polainas. O azul é uma lingüiça. O sal dos teus olhos nos ponteiros
dos meus bigodinhos... […] Não, não é possível. Como pode uma pessoa se deixar
influenciar por essa maluquice modernista? […] é verdade que às vezes ela escorre
da nossa pena, dada a sugestão do ambiente. Mas deve-se brecar logo. A menos
que, para fazer escândalo...207

Nesse sentido, entendemos que através de seu antimodernismo, João de Minas optou por

produzir livros que se distanciavam do modelo de literatura que se tornaria canônico. Isso pois,

205 Op., Cit., LIMA, 1968: p. 168.
206 Op., Cit., LIMA, 1968: p. 170.
207 A Velha Arte Nova. O Paiz, 07/10/1928, p. 6.
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segundo Almeida, não foi possível encontrar “até o momento textos de João de Minas sobre crítica

literária após 1930, mas é provável que sua posição tenha se mantido a mesma208”.

Contudo, a Semana de 22 foi, ao mesmo tempo, o preâmbulo das várias tendências que se

vinham firmando em São Paulo e no Rio de Janeiro e, o trampolim que permitiu a consolidação de

grupos,  a publicação de livros,  revistas e manifestos,  resumidamente,  o desdobramento de uma

realidade cultural em efervescência.

 

2.2 Autores e críticos de João de Minas: o “capital simbólico”

Se inserirmos João de Minas, dentro da lógica comum do início do século XX, onde a cada

obra publicada víamos também publicadas as críticas referentes a essa obra, compreenderemos a

dinâmica literária brasileira no que tange a recepção desses textos, nos discursos produzidos pela

literatura em relação às representações dos eventos passados – como, por exemplo, os processos de

constituição de uma identidade nacional – e, nos conceitos produzidos pela sociedade.

Desse modo acreditamos ser pertinente trazermos o olhar dos leitores de João de Minas, no

intuito de demonstrar o prestígio ou honra que permite identificar os agentes no espaço social e, que

ao mesmo tempo foi responsável por manter João de Minas em ostracismo209 posteriormente.

Bourdieu em sua noção de campo, nos faz compreender que cada espaço social corresponde,

assim, a um campo específico – cultural, econômico, educacional, científico, jornalístico etc –, no

qual são determinados a posição social dos agentes e onde se revelam, por exemplo, as figuras de

“autoridade”,  detentoras  de  maior  volume  de  capital,  seja  ele  econômico,  cultural,  social  ou

simbólico210. 

Assim, ao caracterizar a obra de Bourdieu (As Regras da Arte: Gênese e estrutura do campo

literário publicada em 1992) Chartier observa umas das questões de grande importância, 

A obra, o artista, o filósofo só existem dentro de uma rede de relações visíveis ou
invisíveis que definem a posição de cada um em relação à posição dos outros, ou
seja, a uma posição social, em relação a uma posição estética. E me parece ser esta
uma lição essencial do trabalho de Bourdieu: sempre pensar as relações que podem
estar visíveis nas formas de coexistência, de sociabilidade,  ou de relações entre
indivíduos, ou ainda de relações mais abstratas, mais estruturais, que organizam o
campo — conceito essencial,  nesse  sentido  — da produção estética,  filosófica,
cultural,  num momento e num lugar dados.  Os campos, segundo Bourdieu, têm
suas próprias regras, princípios e hierarquias. São definidos a partir dos conflitos e
das tensões no que diz respeito à sua própria delimitação e constituídos por redes

208 ALMEIDA, 2008: p. 188.
209 Falaremos sobre o ostracismo e esquecimento de João de Minas, na Literatura brasileira, na parte II desse trabalho.
210 BOURDIEU, 1989.
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de relações ou de oposições entre os atores sociais que são seus membros. […]211. 

Se percebermos sob essa ótica, identificamos que havia sim um campo constituído do qual

vários autores e escritos, assim como João de Minas faziam parte, se sociabilizavam e organizavam

de forma um tanto abstrata. Isso pois, se pensarmos num campo institucionalizado, veremos que ele

só  surgirá  tardiamente,  com  a  Sociedade  dos  Escritores  Brasileiros  –  primeira  associação

profissional de escritores, fundada em 1942 por Mário de Andrade e Sérgio Milliet – e, depois com

a União Brasileira dos Escritores – fundada em 1958 com a fusão da seção paulista da Associação

Brasileira de Escritores e da Sociedade Paulista de Escritores. 

De acordo com Chartier, para Bourdieu,

[…] há em cada campo princípios de organização que são próprios deste campo. E
[…] refletindo sobre o que é específico nos campos culturais — estético, literário,
filosófico,  intelectual  —,  sublinhava  duas  características.  A primeira  é  que  os
campos culturais devem ser considerados como um mundo econômico invertido.
Existe  uma economia da produção simbólica,  mas  uma economia que funciona
com parâmetros opostos ao funcionamento do campo econômico. Ou seja, há uma
inversão dos valores ou dos interesses que regem o campo econômico dentro dos
campos culturais; por exemplo, há o desinteresse estético ou intelectual contra a
busca de benefício, de lucro econômico; a gratuidade do gesto contra a utilidade da
produção;  a arte pela arte contra a circulação e a acumulação do dinheiro.  Em
segundo  lugar,  estes  campos  culturais  se  fundamentam  numa  capacidade  de
reflexão,  de  auto-reflexão,  de  consciência  de  si.  Os  campos  culturais  —  por
exemplo,  o  campo  literário  ou  o  campo  filosófico  —  caraterizam-se  pela
incorporação, em cada momento histórico destes campos, de sua própria história, a
partir dos diversos tipos de relação que os criadores, os produtores estéticos ou
intelectuais,  num  dado  momento  do  tempo,  têm  com  o  passado  do  campo,
disciplina  ou  prática.  Pode  ser  uma  relação  de  repulsa  e  ruptura,  como  as
revoluções estéticas; pode ser uma relação de paródia […]212.

Poderíamos elucidar que no espaço social em que João de Minas se fez presente, no campo

jornalistico/literário, houve de fato, grande prestígio ao autor devido seus escritos sobre o sertão.

Nesse sentido, ao nos apropriarmos da teoria de Bourdieu, percebemos que,

Bourdieu baseou-se em vários conceitos, como capital social, capital econômico e
cultural.  O  capital  social,  por  exemplo,  corresponde  à  rede  de  relações
interpessoais que cada um constrói, ou seja, os contatos com outras pessoas. Já o
capital  cultural  se  acumula  na  forma  de  conhecimentos  apreendidos,  livros,
diplomas etc. Outro conceito que surge da união de ambos é o capital simbólico, é
utilizado com o objetivo de permitir compreender alguns fenômenos que de outra
maneira permaneceriam insondáveis. Opondo-se das outras modalidades de capital,
não tem sua perceptividade imediata, assim como seus efeitos de sua duração, que
também obedecem a lógica de diferentes espécies de poder ligados à propriedade
de “fazer ver” e “fazer crer”, o capital simbólico é, de um modo geral, uma medida
do prestígio ou de carisma que um indivíduo ou instituição possui em determinado
campo.  Sendo  assim,  a  partir  desta  marca  quase  imperceptível  de  distinção,  o
capital simbólico permite que um indivíduo desfrute de uma posição de destaque
frente a um campo, e tal proeminência é reforçada pelos distintivos que reafirmam

211 CHARTIER, 2012: p. 140.
212 CHARITER, 2012.
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a  posse  deste  capital.  Por  ser  um  tipo  de  capital  cuja  posse  permite  um
reconhecimento imediato da dominação do elemento que o possui sobre os demais
elementos  do  campo,  o  capital  simbólico  é  assim  o  instrumento  principal  da
violência simbólica, ao impor seu peso sobre os que não o possuem ou possuem,
em quantidades inferiores em um dado campo. Conclui-se assim que é possível
afirmar  que  o  capital  simbólico,  enquanto  elemento  de  prestígio  pode  ser
convertido em dado momento em capital cultural ou econômico, na medida em que
os  acessos  a  estas  outras  modalidades  de  capital  são  facultadas  pelo  efeito  de
valorização exercido pelo indivíduo detentor deste capital213.

O poder do carisma se baseia na crença, na revelação e nos heróis, na convicção emotiva da

importância e do valor possuídos por uma manifestação de tipo religioso, ético, artístico, científico,

político ou de outra espécie, do heroísmo, do saber judicial, dos dons mágicos ou de qualquer outra

classe214. E João de Minas teve sua posição de destaque, seu prestígio e carisma, reconhecidos pelos

críticos que faziam parte do mesmo campo.

João de  Minas  revela-se,  com effeito,  um luminozo paizagista  do  sertão  e  um
interprete sagaz do ruralismo do scenario social em que se agitaram os figurantes
tragicos ou comicos que o senso original da sua potente descriptiva modelou em
paginas vigorosas, arrebatadas, por vezes crúas, mas sempre empolgantes, no seu
impressionismo vivo e quente de reportagem psychologica, ao ar livre. Não temos
duvida, por isso, em acreditar no successo ruidoso deste livro, que, desencadeando,
provavelmente,  controversias  e  polemicas  apaixonadas,  vai  permittir  a  João  de
Minas distender e consolidar por todo o Brasil que pensa e age pela inteligencia e
pela razão a já invejavel projecção do seu nome e da sua arte215.

Sendo assim, a partir dessa publicação das Edições Alpha, percebemos que além de João de

Minas ter certo reconhecimento, o mesmo desfrutava de sua posição de destaque frente ao campo,

reforçando assim, a posse desse capital simbólico.  É possível perceber tal posse, no momento em

que pesquisamos as tiragens das obras de João de Minas.

Tendo  em vista  a  estrutura  do  mercado  editorial  brasileiro,  cujas  tiragens  não
passavam em média de mil exemplares por edição, o número de leitores devia ser
reduzido. No livro Farras com o Demônio é informada a tiragem de cinco mil
exemplares de Jantando um Defunto, distribuído para livrarias do Rio de Janeiro,
São Paulo e Belo Horizonte. Segundo os editores ela se esgotou e, por isso, se
preparava outra edição, de luxo, de igual montante216. 
 

Segundo  Fernández,  Pierre  Bourdieu  formula  o  conceito  de  capital  simbólico  com  o

propósito de explicar os fundamentos da dominação social e da ordem social, elaborado de modo

progressivo e em estreita relação com suas investigações empíricas. Seria, neste caso, uma teoria

geral da prática vertebrada em torno dos conceitos relacionais de habitus, campo e capital. Para o

autor, “o capital simbólico é qualquer propriedade (qualquer espécie de capital, físico, econômico,

213 ANDRADE, 2013.
214 WEBER, 1974: p. 852 Apud FERNÁNDEZ, 2013: p. 34.
215 MINAS, João de. Prefácio. Jantando um Defunto. Rio de Janeiro: Editora Alpha, 1929.  p. IV.
216 ALMEIDA, 2012: p. 78.
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cultural, social) percebida por agentes sociais cujas categorias de percepção são tais que eles são

capazes de saber (ver), de reconhecer e atribuir valor217”.

Por outro lado, de acordo com Fernández, o capital simbólico só pode ser gerado dentro de

um campo concreto e em relação a outros tipos de capital eficientes nele. Em cada campo há formas

específicas de  capital que atuam como forças e os indivíduos ou os grupos lutam por manter ou

alterar a distribuição desses capitais. Ou seja, qualquer espécie de capital pode ser convertido em

capital simbólico quando percebido segundo categorias de percepção que são, ao menos em parte,

fruto da incorporação das estruturas  de um universo social  ou de um campo específico.  Nesse

sentido, os inumeráveis atos de reconhecimento que exigem a imersão em um campo contribuem

para a criação coletiva de capital simbólico. O peso dos diferentes agentes em qualquer  campo

depende de seu  capital simbólico,  isto é, do reconhecimento institucionalizado ou não, que tais

agentes recebem218.

João de Minas escrevia em sua primeira obra, Jantando um Defunto (1929):

Este livro, amargo, cruel, dolorosíssimo, eu posso affirmar que o vivi. E' uma obra
triste,  reconheço.  Escrevi  estas  paginas  sob  a  impressão  dos  factos.  “O Paiz”,
bondosamente,  os  foi  divulgando,  com um destaque que muito me  penhora.  O
leitor,  lendo-me,  imaginará  que  eu  quis  fazer  uma  literatura,  uma  arte  feroz,
banhada de sangue. Não! Eu não seria capaz, como um tarado, de fazer phrases de
effeito em torno a um rio escachoante de agonias. Este livro é o rio da Dôr. Fique á
margem delle, leitor, e vá compondo a sua philosophia!219.

Notamos que o autor clama aos seus leitores que estes componham suas próprias percepções

a respeito de sua obra e, devido ao fervor a respeito da Coluna Prestes  – movimento político-militar

brasileiro,  ligado ao tenentismo –,  vários críticos da literatura o fizeram. Humberto de Campos

assim escrevia: 

As ligeiras considerações que,  […] expedi sobre a evolução do estylo na prosa
brasileira, encontram agora no antigo jornalista que tomou na vida e nas letras do
sertão o nome de João de Minas, a sua mais viva justificação. Este escriptor, que
agora estréa no livro com um volume bizarro, apresenta, de mistura, integralmente,
os defeitos e qualidades da nova orientação literária. Nelle se encontram todas as
características  da  tendencia  individualista  do  tempo:  o  desprezo  pelas  regras
tradicionaes  da  linguagem,  a  indifferença  pelos  moldes  classicos  da  idéa  e  o
proposito  de quebral-os;  mas,  tambem,  em compensação,  maior  elasticidade da
phrase […]220.  

Humberto  de  Campos  além de  contemplar  o  estilo  da  linguagem utilizada  por  João de

Minas, dizendo que “a sua concepção da arte, não sendo tão radical como a de alguns innovadores,

217 BOURDIEU, 1994d: p. 116 Apud FERNÁNDEZ, 2013: p. 35.
218 FERNÁNDEZ, 2013.
219 MINAS, 1929: p. V.
220 Correio da Manhã, 15/05/1929: p. 2. MINAS, 1930. p. XIII.
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é diferente da concepção classica, tradicional”221, talvez fosse o primeiro a compará-lo à Euclides da

Cunha.

O livro de estréa do Sr. João de Minas é uma das expressões mais vivas dessa
literatura, em terras do Brasil, onde Euclydes da Cunha foi, talvez, o seu primeiro
representante. […]. “Para escrever os “Sertões” – disse eu, há pouco, em parecer na
Academia;  – para escrever os “Sertões” e descrever a terra árida e desolada,  o
deserto brasileiro leprado de lagoas e apunhalado de outeiros, Euclydes da Cunha
teve  de  alterar,  póde-se  dizer,  a  mecanica  da  phrase,  dando  a  esta,  de  subito,
movimentos imprevistos e novos. Sente-se hoje, ao lel-o, que a Natureza por elle
photographada não seria comprehendida sem a sua technica litteraria. O assumpto
exigiu delle um estylo”. O Sr. João de Minas é menos algebrico do que seu grande
precursor.  Em  vez  da  linha  geometrica,  usa  a  tinta,  a  côr,  o  elemento  que
impressiona a imaginação de modo mais vivo, embora mais superficial222.  

João de Minas era adepto à política de Washington Luiz e, de forma recorrente, escrevia e

elogiava a política de tal governo em suas obras. Enumerava as benfeitorias advindas do progresso,

como por exemplo, as estradas de ferro no Brasil Central, os automóveis e a indústria Ford, assim

como, atacava com suas palavras, os revoltosos da Coluna Prestes, uma vez que o país viveu em

relativa  tranquilidade  interna  durante  esse  governo,  até  que  começassem  os  rumores  de  uma

revolução223, em 1930.

Em  contrapartida,  na  publicação  do  jornal  A  Manhã224,  intitulada,  A Revolução  e  os

Literatos, Silvino Octavio escreve: 

O livro  desse  sr.  João  de Minas  […] não passa  de um amontoado de  infames
invencionices e mentiras ineptas, ainda que escriptas com talento. […] Existe em
logar seguro e será opportunamente publicado, todo o archivo da Columna Prestes.
A nação verificará, então, “como se comportaram os revolucionários de 1924, nas
suas correrias pelos sertões”. […] Entre as mentiras literarias desses João de Minas
e  os  documentos  apresentados  pelo  homem mais  probo do  Brasil,  ella  terá  de
escolher. E estamos certos que o seu julgamento será desmascarar esse poeta da

221 Correio da Manhã, 15/05/1929: p. 2. MINAS, 1930. p. XIV.
222 Correio da Manhã, 15/05/1929: p. 2; MINAS, 1930. p. XV.
223 A Revolução de 1930 foi o movimento de revolta armada iniciado no dia 3 de outubro de 1930, sob a liderança civil

de Getúlio Vargas e  sob a chefia  militar  do tenente-coronel Pedro Aurélio  de Góis  Monteiro,  com o objetivo
principal  de  derrubar  o governo  de  Washington  Luís  e  impedir  a  posse  de  Júlio  Prestes,  eleito  presidente  da
República em 1º de março anterior. O movimento tornou-se vitorioso em 24 de outubro e Vargas com o apoio de
chefes militares assumiu o cargo de presidente provisório a 3 de novembro do mesmo ano. 

224 Diário lançado no Rio de Janeiro (RJ) em 29 de dezembro de 1925 por Mário Rodrigues – pai de Nelson Rodrigues
–,  A Manhã era um matutino versátil, com doze páginas em tamanho standard, bem montado, com bom uso de
imagens  –  e  considerado  à  época  de  boa  qualidade.  Crítico  aguerrido,  usava  linguagem  mordaz,  panfletária,
demagógica, além de bem-humorada e acessível. Confrontava o autoritarismo, as oligarquias e a estrutura política
da  República  Velha,  buscando  comprometimento  com  causas  populares.  Típica  folha  oposicionista,  fez  forte
oposição ao governo do presidente Washington Luís e ao do prefeito Antônio Prado Júnior no Distrito Federal (Rio
de Janeiro). O sucesso do jornal não foi capaz, no entanto, de evitar que o empreendimento, em poucos anos, se
afundasse em dívidas. Mário Rodrigues não era bom administrador, nem, aparentemente, tinha alguém especial
com esta incumbência. No segundo semestre de 1928, viu-se obrigado a vender sua parte nas ações de A Manhã,
saindo da direção da folha e deixando Agripino Nazareth como diretor e redator-chefe. Menos de dois meses depois
de deixar A Manhã, Mário fundou Crítica, em 21 de novembro de 1928, desta vez sem nenhum sócio. Neste jornal
estreariam alguns de seus filhos na carreira jornalística.  Crítica teria existência efêmera. Os recursos que Mário
utilizou para colocar o jornal nas bancas foram fornecidos pelo vice-presidente da república, Fernando de Melo
Viana, que em troca pedia que Mário e Crítica apoiassem o governo de Washington Luís. 
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divida fluctuante, offerencendo a sua macabra curiosidade literaria, a profanação
dos cadaveres de revolucionarios […]. João de Minas, elogiado pelo sr. Humberto
de Campos, fez obra de ficção. O archivo da Columna Prestes permitirá que se faça
uma obra de documentação225.

Mas João de Minas desejava que seus leitores percebessem que sua obra era verdadeira.

Este  livro  é  uma  forma  de  fazer  bem ao  nosso  Brasil  –  descobrindo-o.  Mas,
descobrindo  o  Brasil  é  que  melhor  nós  individualmente  descobrimos  a  nós
mesmos.  Eu  em verdade,  tanto  mais  me  descubro  a  mim mesmo quanto  mais
aprofundo a formidavel grandeza da nossa terra. 
Repito – este livro é a pura verdade. Quero que o leitor se convença disso. Eu não
exijo que pensem que eu sou um grande explorador inglez... Não. Isso é muito.
Mas podem ir pensando que eu sou um sertanista bem intencionado, e que, á minha
custa, não raro com risco de vida, tenho procurado humanizar ou civilizar com a
minha  presença  regiões  absolutamente  irracionaes  da  nossa  infinita  gleba
nacional.226

As críticas feitas ao livro de João de Minas continuaram e, novamente, o jornal  A Manhã

publica o artigo de João Cabanas, chamado por eles de “commandante da Columna da Morte”, onde

ele dizia:

Os nossos literatos, com raras excepções, se congregaram em torno do governo,
para  criticarem  e  condenarem  os  revolucionarios.  […].  D'ahi  essa  maioria  de
escriptores  se  dar  à  tarefa  de  nos  desmoralizar.  O que  apparece  agora,  é  o  sr.
Medeiros, que varias produziu algumas “pennadas” no mesmo intuito. No recente
artigo, o sr. Medeiros diz, claramente, que as columnas revolucionarias só fizeram
estuprar,  assassinar e roubar.  Não cita,  nem prova cousa alguma.  Louva-se nas
imaginosas narrativas do sr. João de Minas227.

Ao finalizar a crítica, Humberto de Campos acrescenta seu posicionamento sobre a Coluna

Prestes e o que ela representou em seu ponto de vista:

A história da Revolução é, porém, triste demais, para todos nós. Explorados por
dois grupos de políticos civis, as forças armadas não souberam resistir e dividiram-
se em dois núcleos: um, que agiu por ambição ou ideal cavalheiresco; outro, por
interesse ou por disciplina militar. […]. E a nação laboriosa pagou, a preço alto, as
despesas do espetáculo. […]. Lamentemos, mesmo, que, sobre esse corpo, que o
verme do olvido começa a corroer, se atire uma corôa de quatorze rosas de ouro e
de sangue, que é, no caso, o vigoroso livro do Sr. João de Minas228.

Mesmo  que  as  críticas  fossem  negativas,  em  relação  as  obras  de  João  de  Minas,

principalmente àquelas sobre Jantando um Defunto (1929), o que os escritores não compreendiam,

aparentemente, é que mantinham João de Minas em evidência e, em consequência atraia leitores

que pudessem gostar efetivamente de suas obras. Isso pois

[…] Los individuos y los grupos pueden acumular «capital simbólico» mediante la
transformación del propio interés en desinterés. El capital simbólico es una forma

225  A Manhã,  24/05/1929: p. 2.
226 João de Minas, O Paiz, RJ: 28-3-1930.
227  A Manhã,  09/07/1929: p. 2.
228 Correio da Manhã, 15/05/1929: p. 2; MINAS, 1930. p. XXII-XXIII.
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de  poder  que  no  es  percibida  como  tal,  sino  como  exigencia  legítima  de
reconocimiento, deferencia, obediencia o servicios de otros229. 

Nesse sentido, havia ainda entre os críticos e leitores desse campo literário e reconhecedores

do capital simbólico de João de Minas, os senhores João Ribeiro, Medeiros e Albuquerque e Coelho

Netto que escreveram respectivamente: “E' realmente de escriptor de prodigiosa imaginação e de

grande originalidade […]. E, logo, confirmei com a leitura a elogiosa critica de Humberto a cerca

dessa obra verdadeiramente excepcional pelas qualidades de estylo que a ennobrecem”230;  “[…]

esse livrinho é um livrão. […]. Sente-se que o autor viu, assistiu, seguiu de perto os factos. Não

inventa: conta. Não fantasia: desdobra os factos a nossos olhos. E faz isso com um estilo vivo […]

sem nada de convencional”231; “O seu livro […] é entidade nova em nossa literatura. […]. E' bem

um fructo agreste dos nossos sertões bravios”232.

229 BOURDIEU, 1972: 227-243; Apud FERNÁNDEZ, 2013: p. 40.
230 Jornal do Brasil, 22/05/1929:  p. 8; MINAS, 1930. p. XXIII.
231 MINAS, 1930. p. XXV.
232 Carta à João de Minas de 17/05/1929 In:MINAS, 1930. p. XXIX.
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CAPÍTULO II

Faço parte de Deus, porque sou um artista.
Todo livro meu contêm todo o meu sangue.

Em verdade vos digo que o meu reino é deste mundo,
entre os humildes e os que sofrem, e onde a minha

memória jamais se apagará.

João de Minas
Pelas Terras Perdidas....

1  “O incrível João de Minas”233

Afirmar sobre “quem foi João de Minas?” não é uma tarefa muito fácil para quem pesquisa

sobre suas obras e, trajetória de vida pois, as fontes e vestígios históricos a respeito do escritor, são

escassas.  Não encontramos qualquer documento de natureza pessoal, como por exemplo, cartas e

diários que pudessem nos servir para traçar algo novo sobre sua figura, além daquilo já evidenciado

por Almeida234. Desse modo, devemos concordar com o precursor nos estudos sobre João de Minas,

assegurando que em relação às fontes históricas, “grande parte delas foi produzida pelo próprio

autor com finalidade pública, como artigos de jornal, livros, propagandas sobre sua religião etc”235.

Entretanto, acreditamos ser de suma importância, apresentar ao leitor um pouco mais sobre

esse autor que escreveria incríveis crônicas sobre o sertão do interior do Brasil e, posteriormente,

233 O título escolhido por nós foi baseado no texto: “O incrível João de Minas” escrito por Caio Porfírio Carneiro, no
D.O. Leitura, São Paulo, Agosto de 1992.
234 ALMEIDA, 2008; ALMEIDA, 2012.
235 Op., Cit., ALMEIDA, 2008: p. 30.
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lançaria  títulos  de  temáticas  totalmente  diferentes  da  sertanista,  como  por  exemplo,  àqueles

relacionados ao urbano e às mazelas da sociedade moderna: A mulher carioca aos 22 anos (1934),

A Datilografa  Loura  (Romance  da  Mulher  Proletária  em  São  Paulo) (1934),  Uma Mulher…

Mulher. (1934),  Fêmeas  e  Santas (1935),  A  Prostituta  do  Céu (1935)  e  Nos  Misteriosos

Subterrâneos de São Paulo (1936). João de Minas lançaria também Sangue de Ilusões (1930) e uma

espécie de bíblia, chamada: A Vida Começa na Ciência Divina (1957). 

Nos deteremos às poucas fontes, que existem na imprensa sobre a figura pessoal de João de

Minas, bem como, as pesquisas acadêmicas (artigos, dissertação e tese) escritas por Almeida236, no

intuito de traçarmos um breve perfil biográfico do escritor, para que o leitor possa melhor situar no

contexto vivido por João de Minas. 

Caio  Porfírio  Carneiro  escreve  seu  texto  sobre  o  autor  mineiro,  atentando  para  o

olvidamento desse célebre escritor que “hoje esquecido, mas campeão de vendas em seu tempo,

João de Minas é autor de romances que se situam entre os mais originais da literatura brasileira,

pela presença do macabro, do inesperado, do fantástico”237. Nesse sentido é que nos questionamos:

quem foi João de Minas e, a quê poderíamos atribuir seu esquecimento?

Carneiro  afirma  ainda,  ter  tido  conhecimento  sobre  João  de  Minas  a  partir  das  obras

Mulheres e Monstros (1930) e, Jantando um Defunto (1929), respectivamente. Segundo ele, “foi um

deslumbramento e um espanto enorme. Reli vários trechos do livro, os mais "tenebrosos". E João de

Minas, o autor, adquiriu imediatamente destaque no oratório dos meus autores preferidos”238.

João de Minas subiu aos ares. Inquieto por natureza e o seu tanto mitômano, o filho
de  imigrantes  italianos,  nascido  em Ouro  Preto  no  final  do  século  passado  e
batizado  com  o  nome  de  Ariosto  Palombo,  via-se,  de  repente,  e  por  vozes
qualificadas, um dos maiores escritores do País239. 

João de Minas atrairia mais seguidores ainda, após sua fase sertanista, com a publicação de

sua Revolução Sexual Brasileira. Para Carneiro, “essa trilogia "sexual", […] mereceu os aplausos e

apupos que o autor esperava. Recebeu uma montanha de cartas de protesto”240. 

Sucesso enorme. Dos três, contudo, destacou-se A mulher carioca aos 22 anos. Um
livro apressado, nervoso, folhetinesco, que rompia preconceitos e ia de encontro à
moral rígida de então. O próprio autor, numa visão lúcida, informava que o que ele
escrevia,  dentro  de  vinte  anos  outros  escritores  o  fariam com naturalidade.  E
acrescentava:  "Creio  que  os  meus  livros,  principalmente  os  meus  romances
(Revolução Sexual Brasileira), devassam um mundo novo à mocidade, aos rapazes

236 Sobre isso ver: ALMEIDA, Leandro Antonio de.  As mil faces de João de Minas: a construção do escritor e a
repercussão de seus livros no campo literário brasileiro (1927-1989). Tese (Doutorado) em história Social, USP,
2012, São Paulo. ALMEIDA, Leandro Antonio de. Dos sertões desconhecidos às cidades corrompidas: um estudo
sobre a obra de João de Minas (1929-1936). Dissertação de Mestrado em História Social, USP, São Paulo, 2008.

237 D.O. Leitura, São Paulo, 11/08/1992: p. 10.
238 Op., Cit., CARNEIRO, 1992: p. 10.
239 Op., Cit., CARNEIRO, 1992: p. 10.
240 Op., Cit., CARNEIRO, 1992: p. 10.
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e às moças que rolam para um futuro aparentemente imprevisto, e que os velhos
caturros de hoje não podem sequer sonhar..."241.  O livro é, todo ele,  um ataque
frontal à moralidade de fachada. Demolidor. Hoje não provocaria escândalo mas
continua de pé, amostragem viva de uma sociedade reprimida. A linguagem, viva e
teatral,  reflete  bem o  espírito  do  autor,  sempre  disposto  a  chamar  a  atenção e
ampliar  o  seu  marketing  pessoal.  Há  quem veja  nesse  livro  o  mesmo  espírito
demolidor de Nelson Rodrigues.242 

Não foi por acaso que Carneiro comparou a escrita de Nelson Rodrigues à de João de Minas.

De fato João de Minas pode ter influenciado a escrita desse autor que publicaria em 1941, sua

primeira peça teatral A mulher sem pecado e, posteriormente, Vestido de Noiva (1943). Isso porque

o escritor mineiro era amigo de Roberto Rodrigues irmão de Nelson e, filho de Mário Rodrigues

com quem trabalhou no jornal A Manhã. Em uma nota, no jornal O Paiz, João de Minas lamenta a

morte do amigo que fora assassinado dentro da redação do jornal Crítica, fundado por Mário:

Deixei para dar aqui a Mario Rodrigues os meus pêsames pela morte de Roberto
Rodrigues, o seu adorado filho. O rapaz agora se accendeu, e é uma luz roxa; é a
própria saudade. Nunca é o fim o desaparecimento de uma vida como a de Roberto.
E'  sempre  um degrau  da  immortalidade.  […].  Ha  em certas  physionomias,  na
contemplação,  na  dor  ou  na  alegria  de  certas  mascaras,  dir-se-hia  relevos
astronomicos, planicies sideraes, contornos senrenos de intermundios, estrellas e
astros girando no infinito. Ha sorrisos cosmicos, ha labios solares. A beleza das
faces de Roberto era lunar. […].  Ha tanta gente por ahi que devia morrer, e morrer
duas e tres vezes, morrer de uma maneira vastamente morrida, morrer como acto
de patriotismo,  de moral  de  hygiene literaria,  ou politica,  etc.,  morrer  para dar
esterco,  morrer  para  adubar  a  terra...  Mas  não.  Essas  crapulas  não  morrem.  O
divino Roberto é que havia de morrer!243

Além disso, para Carneiro, João de Minas “foi o primeiro escritor brasileiro a trazer para a

nossa literatura o fantástico e o macabro de forma dramática e assustadoramente bela”244. Porém,

“essa fertilidade criadora teve vida curta.  Embora tivesse anunciado mais  dois livros — Nação

Fulgurante e Mulheres no Céu […]. Mas já era fim de carreira”245. 

Fascinado pela figura de João de Minas, Aderbal Freire Filho foi conversar com Luiz Carlos

Prestes – líder da Coluna Prestes –, no final dos anos 80. Conta ele que, 

Prestes,  docemente,  sorriu  com  a  lembrança  dos  contos  sobre  suas  supostas
atrocidades, confessou que leu muitos deles durante a própria marcha, e que tanta
invenção e cabeça tão fantasiosa só provocavam nele uma reação divertida, que ele
resumiu  tantos  anos  depois  com  uma  expressão:  ‘era  um  louco  com  muita
imaginação e muito engraçado’.246 

Segundo Almeida, a mudança na configuração dos temas das obras de João de Minas – de

241 Prefácio de Pelas Terras Perdidas, Editorial Paulista, 1934. 
242 Op., Cit., CARNEIRO, 1992: p. 10.
243 O Paiz, 05/01/1930. p. 2.
244 Op., Cit., CARNEIRO, 1992: p. 10.
245 Op., Cit., CARNEIRO, 1992: p. 10.
246 VAZ, Sérgio. Alguém aí conhece João de Minas? In: 50 Anos de Textos online, 2011.
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sertanista para urbana sexual – se dá, devido ao  

[…] impacto do movimento de outubro de 1930 em sua vida. Para João de Minas,
o evento representou uma perda de referências em função de seus antigos vínculos
com  o  Partido  Republicano  Paulista,  que  o  levou,  de  34  em  diante,  a  tratar
problematizadamente  da  história,  da  sociedade  e  da  política  de  seu  tempo.  O
escritor mineiro, parte daquele grupo político dirigente derrotado em 1930, não foi
incorporado e não se identificou com o novo regime. Ele achou que seu destino e o
destino do país tomaram um rumo inesperado com o movimento de outubro. Tal
percepção reverberou no seu fazer literário: sentindo-se deslocado em relação a um
novo  presente,  buscou  menos  abordar  e  incorporar  a  realidade  distante  e
desconhecida do sertão que refletir distanciada e ironicamente sobre aquilo que lhe
era mais próximo, as mazelas e convenções da vida urbana. Descolado do PRP,
João de Minas se sentiu livre para representar o obsceno da vida política e social
das grandes cidades247.

Em uma crônica intitulada A mulher que embalsamou o pavor da morte, publicada no livro

Farras com o Demônio (1930), João de Minas ao narrar sua viagem à ilha do bananal, em um lapso

de memória, nos dá indícios de sua vida adolescente. Segundo o autor:

Havia  um grande  Christo  de  páo,  pallido  e  paternal,  no  fundo lugubre  de  um
corredor de collegio de padres. Eu tinha 12 annos, e estava interno nesse collegio.
Os padres se deliciavam volta e meia, puxando-me as já longas orelhas. E eu vinha
pelo corredor, fulo de raiva, com as orelhas ardendo. E parava diante do Christo e
pedia-lhe desgraças para os meus algozes... […]248.

Não sabemos, de fato, se Ariosto Plombo obteve uma educação católica mas se a citação

acima atesta isso, talvez possamos sugerir de onde viria, mais tarde,  sua influência para a vida

religiosa.

Sobre sua infância e adolescência, Almeida afirma que João de Minas “teria nascido num

casarão defronte a um cruzeiro de pedra, posteriormente destruído por um raio, que dava nome ao

Largo do Cruzeiro, aonde se chegava ao descer pela rua da Barra”249. Entretanto, a hipótese que o

autor levanta sobre a casa de João de Minas é que ela seria

[…] uma república ou pensão de estudantes, comum na época e hoje em Ouro
Preto.  A família  deve  ter  convivido  numa  casa  movimentada  pelos estudantes,
aspecto ressaltado nos livros do escritor ambientados em Ouro Preto. Por exemplo,
é  recorrente  a  figura  de  Durante,  estudante  “de  porte  hercúleo,  rico  filho  de
fazendeiros da Zona da Mata, emigrantes da Calábria. Sempre com revólveres e
facas de alto preço, o ricaço era perverso e temido”. Ele teria maltratado bastante o
menino Ariosto, a ponto de enforcar um quati que o garoto recebera de presente.
Uma personagem de mesmas características e nome aparece em  A Prostituta do
Céu, pagando para se deitar com a protagonista Cecília, dando início à sua carreira
de meretriz em favor dos pobres250.

247 Op., Cit., ALMEIDA, 2008: p. 23.
248 MINAS, 1930: p. 13.
249 MINAS, João de. A Prostituta do Céu. p. 9. Apud ALMEIDA, 2008: p. 33-34.
250 Op., Cit., ALMEIDA, 2008: p. 34. Não tivemos acesso à obra A Prostituta do Céu para atestarmos a afirmação do

autor.
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João de Minas teria também convivido, em sua infância, com uma negra escrava:

E vivia na casa de Pompílio [pai de João de Minas] uma antiga escrava, tratada
carinhosamente por tia Teresa. Ela era da família, estimadíssima, com longos anos
de idade, e nem se sabia quantos. Mãe preta do que ela chamava o sinhôsinho,
tinha adoração por Ariosto. Uma certa noite, de frio terrível, tia Teresa perdeu o
sono. Viciada na cachaça e no fumo, ela tomou uma boa golada da garrafa ao lado
de sua cama, no seu quartinho. A boa velha preparou o seu cachimbo de barro, e foi
na cozinha acendê-lo. Pôs uma enorme brasa ardente em cima do fumo, e voltava
para a sua cama251. 

De acordo com Almeida, no fim da década de 20, João de Minas teve um breve encontro

com Menotti Del Picchia que assegurou:

[…] Conheço pouco João de Minas. Tivemos uma palestra relâmpago aqui em São
Paulo. Foi uma tarde apressada (…) Tive, durante um quarto de hora, diante de
mim essa  figura  forte  e  loura,  marcadamente  brasileira,  apesar  de,  às  vezes,  a
cintilação metálica do olhar lembrar um saxão. João de Minas deu-me a impressão
de uma criatura enérgica, ativa, nervosa. […]. É um combativo. Moço ainda – esta
informação é para as leitoras – irradia a simpatia dos inteligentes, por isso fixei na
memória o recorte enérgico do perfil desse escritor que as melindrosas poderão não
achar bonito252.

João de Minas desde 1913 já se tornara colaborador de revistas e jornais de Belo Horizonte.

Em 1916 se tornara  repórter  de  O Minas Gerais.  Quando ele  saía  das  redações  dos  jornais,  o

principal ponto de encontro entre ele e seus amigos era o Bar do Ponto, cujo “dono do bar, o Filipe

Longo, discutia filologia, direito internacional e hebraico, com as moscas”253. Em uma de suas

crônicas João de Minas nos conta: 

[…] gostava muito de encontrar  Fernando Barbosa em Belo Horizonte.  Ele me
convidava logo para tomarmos uma cerveja, no Bar do Ponto (que certa boemia
chamava  de  Bar  dos  Prontos),  do  Felipe  Longo. Não  tardava  a  vir  a  segunda
garrafa, e a terceira, e a quarta... Era de noite. Davam 10 horas profundas na  matriz
de S. José. A hoje fascinante avenida Afonso Pena, nesse tempo, era modesta, e se
alargava  mais benévola,  romântica  quase,  com  seus  perfumes  renques  de
magnólias. […]. Rareavam os vultos práticos e duros. Surgiam os perfis magros e
ermos dos boêmios, dos noctâmbulos, dos poetas, dos novos. Era Gastão Itabirano,
que acabava de lançar o Pólen e que morreu louco, ferido na honra de seu lar de
marido confiante. Era Antenor Horta, latinista.  Mendes de Oliveira, o poeta dos
Prélios Pagãos, amigo do peito de Bilac, tinha sempre uma pose, um charuto e um
fraque. Era diretor do Diário de Minas,  com Noraldino Lima, Oswaldo Araújo,
Arduino  Bolivar.  Morreu  na  gripe.  Abílio  Barreto,  Ramos  Arantes,  Gentil
Romanelli,  Sandoval  Campos,  Ramos  César,  Eugênio  Detalonde,  Columbano
Duarte,  Oscar  Lima,  Costa  Júnior  (Manoca)...  Quanta  gente de  verdadeiro
talento!...254 
 

Nota-se que João de Minas estava sempre cercado de intelectuais e escritores. E foi nessas

251 MINAS, João de. A Vida Começa na Ciência Divina, p. 100. Apud  ALMEIDA, 2008: p. 35.
252 HÉLIOS (Menotti  Del  Picchia).  Crônica Social  – João de Minas.  Correio Paulistano, 17/10/1929:  p.  6.  Apud

ALMEIDA, 2008: p. 31.
253 MINAS, João de. A grandeza de Três Corações. Bacharéis Pioneiros. O Paiz, 10/02/1929, p. 1 e 6.
254 MINAS, João de. O Rei de Goiás. Farras com o Demônio, 1930. p. 148-151.
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rodas que a  inspiração de seu pseudônimo surgiu.  Segundo ele  teria sido uma apropriação dos

nomes João do Rio e João do Norte.

Em entrevista concedida à Euler Belém, Bernardo Elis afirma que:

[…] escritor, de terceira categoria, exerceu grande influência sobre mim: trata-se de
João de Minas,  cujo nome verdadeiro é Ariosto Palombo (1896-1984).  Era um
escritor espírita, mas irônico e de muito humor negro. Li “Mulheres e Monstros”,
“Em Farras com o Demônio” e “Nos Mistérios Subterrâneos de São Paulo”. Agora
estão  rememorando João de  Minas  e  já  fizeram entrevista  comigo.  Está  sendo
levada ao palco uma peça sobre  ele.  O que mais  me impressionou no João de
Minas foi o profundo conhecimento que ele tinha da vida do roceiro, da psicologia
do roceiro. Ele enaltecia o roceiro, mas também examinava o seu lado ridículo.
Depois do João de Minas, me caíram nas mãos os escritores modernos. […]255.

Além de jornalista, João de Minas exerceu a profissão de advogado e professor. De acordo

com Almeida, tais ofícios podem ser rastreados conforme os seguintes anúncios: “Ariosto Palombo

(João de Minas) – advocacia no crime e no civil – sócio do Dr. Sebastião Fleury. Escritório nesta

redação” e “Lições de português,  francês,  inglês,  história,  aritmética e geografia – por João de

Minas. Trata-se nesta redação”256.

João de Minas teria se casado em 30 de julho de 1925, com Adélia Maluf na Igreja Matriz

de Uberaba. Segundo Almeida, “os pais de Adélia chamavam-se Bárbara Moisés Queirós e Rachid

Abraão Maluf”257. No entanto, como poderemos perceber em suas crônicas, João de Minas viajou

muito nos anos que sucederam a década de 1920. Para Almeida,

[…] (a  primeira  referência  é  de 1924,  mas  o início delas  pode ser  anterior),  a
serviço da reportagem ou para  explorar  regiões sertanejas.  Deve ter  ido para  o
Amazonas, Goiás (Goiânia, Santa Leopoldina, Anápolis, Rio Bonito, Natividade,
Jataí,  Itaberaí,  Ituiutaba,  Bela  Vista, Caldas  Novas,  Morrinhos,  Antão,  Pedro
Afonso, Pilar, Pouso Alto), Bahia, Ceará (Joazeiro), Mato Grosso (Campo Grande
e regiões interioranas não especificadas), Triângulo Mineiro (Tupaciguara, Araxá,
Sacramento, Uberabinha – atual Uberlândia),  regiões cafeeiras do Sul de Minas
(Monte Santo,  Guaranésia,  Muzambinho,  Passos),  São Paulo (capital  e  interior,
como  Casa  Branca,  Ribeirão  Preto  e  Barretos),  com  incursões  no  Paraguai
(Pontaporã e Assunção). […]258.

Em suas  viagens,  João de  Minas  viria  sempre  acompanhado  de  autoridades,  na  grande

maioria políticos e coronéis, demonstrando assim, além de sua influência no meio acadêmico e

intelectual, sua influência dentre a política oligárquica. Isso pois, João de Minas manifestava-se

como  forte  admirador  da  “atuação do  governo  federal  de  Washington  Luís  e  das  lideranças

regionais  dos  estados  por  onde  passou,  como  Mato  Grosso,  Goiás  e  São  Paulo,  detendo-se

principalmente na política de Minas Gerais, com apoio ao PRM, expresso na figura de Antonio

255 BELÉM, Euler de França. Entrevista de Bernardo Élis: confidências de um imortal. Jornal Opção, Edição 2009 de
5 a 11 de janeiro de 2014. 

256 Op., Cit., ALMEIDA, 2008: p. 39.
257 Op., Cit., ALMEIDA, 2008: p. 40.
258 Op., Cit., ALMEIDA, 2008: p. 40.



71

Carlos”259.

Mas,  segundo Almeida,  o  clima de harmonia entre  João de Minas  e  a  alta  política  dos

estados e do país, duraria apenas até outubro de 1929. Isso se deu pela publicação de sua obra

Jantando um Defunto (1929) e, pelo engajamento (intelectual e político) do escritor

no contexto da sucessão presidencial e da campanha para presidente a ocorrer no
ano seguinte, Ariosto Palombo engajou-se [...] na Concentração Conservadora, em
favor  de Melo  Viana,  Fidelis  Reis  e  Júlio  Prestes,  apoiando  o  PRP,  travando
oposição ferrenha à Aliança Liberal,  atacando Getúlio Vargas e, principalmente,
Antonio Carlos260.

Nesse sentido, devido à sua atividade política e, à guinada de Vargas nesse período, João de

Minas teve que se afastar. O destino do autor e de sua esposa “foi a residência do pai de Adélia na

conhecida Uberaba, cidade onde nasceu o (único) filho Regis Palombo”261. Mas, sendo procurado

pela polícia, João de Minas fugiu para a Argentina262. “Estive durante três anos afastado da vida

literária e da política... […] tendo deixado o Rio em 1930, dando um passeio pela Argentina, não

voltei para Minas para ali residir. Preferi o Estado de São Paulo. (...)”263.

Contudo, asseguramos que para compreendermos o motivo pelo qual João de Minas caiu no

total  ostracismo  e  esquecimento  por  parte  da  Literatura  Brasileira,  levantamos  a  hipótese  não

apenas,  da  mudança  da  temática  de  suas  obras  ou  de  seu  envolvimento  com a  política  mas,

principalmente, devido às suas atividades religiosas264 que teriam se iniciado já em 1935 – porém, é

possível observar a existência de um certo espiritualismo nas obras de João de Minas mesmo antes

desse período.

De acordo com Almeida,

As  referências  começam  a  aparecer  nos  seus  escritos  de  1935 junto  com  o
pseudônimo Mahatma Patiala, adotado para lidar com assuntos referentes à Igreja.
Nos livros lançados nesse ano, A Prostituta do Céu e Fêmeas e Santas, o Mahatma
foi citado como autor das epígrafes, uma das quais diz “O Universo está errado. A
mulher é que está certa”265.

Segundo o  autor,  a  primeira  das  várias  instituições  ou ordens  que foram fundadas  pelo

Mahatma brasileiro foi a Academia de Ciências Ocultas, instalada em São Paulo em abril de 1935.

Em “junho já haviam matriculados mais de cem alunos, entre eles o deputado bahiano José João do

259 Op., Cit., ALMEIDA, 2008: p. 41.
260 Op., Cit., ALMEIDA, 2008: p. 42. 
261 Op., Cit., ALMEIDA, 2008: p. 44. 
262 Sobre a temporada em que João de Minas passou na Argentina, nenhum escrito do autor pudemos encontrar.
263 Um escritor Consagrado [entrevista com João de Minas], Jornal do Estado (Diário Oficial do Estado de São Paulo),

22/06/1933, p. 2. Apud ALMEIDA, 2008: p. 44.
264 Sobre as atividades religiosas de João de Minas ou Mahatma Patiala, como ele se autodenominou, ver relatórios e

folhetins no ANEXO O.
265 MINAS, João de. Fêmeas e Santas, p. 3. Apud ALMEIDA, 2008: p. 50.
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Patrocínio”266. 

Aderbal Freire Filho atesta que João de Minas fora

[…]  líder  de  uma  Igreja  no  interior  de  São  Paulo,  a  Igreja  Comunista  Cristã
Científica. Então ele parou de assinar João de Minas e passou a assinar Mahatma
Patiala, que era o nome com que ele conduzia a Igreja Comunista Cristã Científica.
Ele não tinha parado totalmente de escrever, pois escreveu a Bíblia da sua Igreja,
onde diz que a verdade está na ciência divina, algo assim, e começa com a vida do
profeta, que é ele mesmo, que é sensacional. Ele conta, por exemplo, que até os
seis anos de idade nunca tinha pronunciado uma palavra, e a família, desesperada
com aquele garoto que não falava, mas então, aos seis anos, ele entrou no meio de
uma  discussão  e  fez  um discurso  completo.  Ele  explica  que  não  queria  ficar
dizendo “gu gu, pa pa, ma ma”, mas mostrar às pessoas o seu aprendizado; ele não
queria exibir  a sua pobreza verbal  enquanto estava ouvindo e entendendo,  nem
queria mostrar que falava mal. Então, quando ele achou que já dominava, falou
tudo.  Assim começa a Bíblia de João de Minas,  que foi  o último livro que ele
escreveu. […]267. 

De acordo com os Relatórios e Folhetins, contido no ANEXO O, 

a nova religião, que naquele tempo assombrava Oswaldo Chateaubriand, ela hoje
tem  mais  de  100.000  fiéis,  348  igrejas,  e  um patrimonio  de  200  milhões  de
cruzeiros.  Creou  a  palavra  ladocracia,  substituta  de  democracia,  e  fundou  o
PARTIDO CRISTÂO CIENTÌFICO DE COMUNHÂO DOS BENS DA TERRA.
Macaé, 01-01-1964268.

Percebemos que após escrever seu último romance sexual em 1936, João de Minas só voltou

a publicar livros mais de vinte anos depois com o lançamento de sua Bíblia  A Vida Começa na

Ciência Divina em 1957. Notamos um vácuo de duas décadas nas produções literárias desse autor.

João de Minas, ainda colaborou com seus escritos nas décadas de 1940 e 1950, em alguns jornais do

país. Em O Estado de Goyaz na coluna Cronica dos Tempos Modernos, João de Minas lamenta a

morte do amigo José Ayube:

Presadissimo amigo e companheiro José.  Naquele  tempo – quando você estava
encarnado na dor terrena – houve entre nós uma breve, mas solida amizade. […].
Tudo isso, José, se passou naquele tempo. Me vem então uma funda saudade, a
saudade de eu não te ter mais. […]. Como sacerdote cristão científico, legalizado
no Brasil,  a  minha pátria superior e inegualavel,  e  não no estrangeiro,  não me
esqueci  de  você,  amiguissimo  José.  Aqui  na  nossa  antiga  CATEDRAL  DA
CIENCIA DIVINA,  à  rua  João  Eboli,  75,  eu  celebrei  aquela  missa  cristan
cientifica, por você. Houve um minuto, deante das TRES ESPADAS DE LUZ, em
que você pegou minha mão. Sim, o seu espírito ali estava, numa carne invisivel
sublime, ao meu lado, deante do ALTAR DO CRISTO VIVO E DOS SANTOS DO
BRASIL. Então, eu chorei! […]269.

É perceptível nas palavras de João de Minas, “quando você estava encarnado na dor terrena”

que, sua seita possuía também elementos da religião espírita e, talvez por essa nova vida religiosa

266 ALMEIDA, 2008: p. 51.
267 FILHO, 2007: p. 162-163.
268 Arquivos da Polícia Política, Pasta 4014, Rolo 050 – Sobre Ariosto Palombo, In: Arquivo Público Mineiro.
269 O Estado de Goyaz, 24/01/1945. p. 3.
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que o autor tenha causado estranhamento entre seus colegas escritores. “O escritor Paulo Duarte,

presidente da União Brasileira de Escritores, não aceitou sua proposta de inscrição na entidade.

Levou mais em conta as atitudes insólitas do escritor  do que o valor  de sua obra”270.  Segundo

Carneiro, talvez João de Minas possa ter se cansado das escritas sertanistas e dos romances sexuais:

Inquieto  por  natureza,  sempre  buscando  coisas  novas,  cansou-se,  aborreceu-se
talvez de tantos fantasmas e monstros.  Fundou uma religião estranha e dela  se
tornou "papa". Passou a fazer palestras em teatros e cinemas para angariar adeptos.
Escreveu uma espécie de catecismo, no qual codificou os princípios filosóficos da
seita,  e assinou pomposamente o nome de Mahatma Patiala. A igreja recebeu o
nome de Comunismo Cristão Científico.  Muitos  o julgavam alucinado,  e a sua
aflição literária, que não alcançara dez anos, seria prova disso. Eduardo Frieiro, seu
companheiro de jornal em Belo Horizonte, citado por J. Seixas Sobrinho, afirmou
que  “Ariosto  era  de  temperamento  irrequieto,  ranzinza  e  apressado”271.  Num
programa de televisão, já octogenário, falou, para surpresa de todos, que sua igreja
dava muito bem para os bons uísques e os passeios a Paris. E abriu aquele ar de
riso que levava à dúvida até que ponto brincava ou dizia a verdade. Continuava, na
velhice, a ser o mesmo João de Minas cheio de novidades e imprevistos272.

Por causa de sua religião e da igreja que fundou, João de Minas foi alvo de investigação

policial,  na  década  de  1960  mas,  nada  foi  provado  contra  suas  práticas  religiosas  (conforme

Relatórios Policiais dos ANEXOS O e P). Contudo, Ariosto faleceu em 1984 em Boituva, próximo

a  São  Paulo.  Mas  só  agora,  décadas  depois,  vem ressurgindo  esse  incrível  escritor  com seus

monstros e fantasmas. O seu romance sexual A mulher carioca aos 22 anos chegou ao teatro, graças

a Aderbal Freire Filho, seu nome chegou, enfim há três anos, aos dicionários e verbetes literários,

graças à Leandro Antônio de Almeida e, desse modo, continuaremos a contar e buscar as histórias

de Ariosto Palombo, vulgo João de Minas. “E continua a ser exumada, da poeira das bibliotecas,

como dos túmulos por ele criados, sua obra literária”273. 

Entretanto, considerando os escritos sertanistas de João de Minas como narrativas ficcionais,

devemos compreender as intrigas, ações ou enredo de suas crônicas. Pois, “é  a lógica interna do

enredo, que o torna verdadeiro para o leitor é, pois, a essência do texto de ficção”274. De acordo com

Cândida Gancho:

Os  fatos  de  uma  história  não  precisam  ser  verdadeiros,  no  sentido  de
corresponderem exatamente a fatos ocorridos no universo exterior ao texto, mas
devem ser verossímeis; isto quer dizer que, mesmo sendo inventados, o leitor deve
acreditar  no  que  lê.  Esta  credibilidade  advém da  organização  1ógica  dos  fatos
dentro do enredo275.

  
Assim, a estratégia retórica que Ariosto Palombo utiliza, ao afirmar em várias passagens que

270 Op., Cit., CARNEIRO, 1992: p. 10.
271 Minas Gerais, BH, 4/1/91 n° 2, p. 8 Apud CARNEIRO, 1992: p. 10.
272 Op., Cit., CARNEIRO, 1992: p. 10.
273 Op., Cit., CARNEIRO, 1992: p. 10.
274 GANCHO, 2002: p. 10.
275 Op., Cit., GANCHO, 2002: p. 10.
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sua narrativa é “a verdade dos fatos”, nada mais é que, a apresentação da verossimilhança entendida

como a essência do texto de ficção.

Outro elemento importante a ser destacado é a classificação e o papel desempenhado pelos

personagens na narrativa de João de Minas. Ou seja, temos o personagem protagonista – o próprio

João  de  Minas  –  e,  os  personagens  planos  caracterizados  pelos  tipos.  Segundo  Gancho,  os

personagens planos são personagens caracterizados com um número pequeno de atributos, que os

identifica facilmente perante o leitor; de um modo geral são personagens pouco complexos – como

é o caso dos guias políticos que acompanham João de Minas em suas viagens e dos personagens

Antenor, Bastião e Xoda. Já sobre o tipo,  esse “é um personagem reconhecido por características

típicas, invariáveis, quer sejam elas morais, sociais, econômicas ou de qualquer outra ordem. Tipo

seria o jornalista, o estudante, a dona-de-casa, a solteirona etc”276.

João de Minas simpatiza também com o gênero fantástico, esse que de forma recorrente

aprece em suas crônicas e, do qual aprofundaremos posteriormente. Mas devemos  saber que “o

fantástico recorre a artifícios para expressar a verossimilhança do texto e, assim, confundir o leitor

diante  do  fato  sobrenatural,  do  acontecimento  insólito:  são  os  recursos  à  autoridade,  isto  é,

processos que buscam adequar os dados insólitos à realidade objetiva”277. Tais recursos à autoridade

podem ser observados nos personagens de grande prestígio à realidade exterior, como o coronel

Antenor de Os Misterios dos Sertões Desconhecidos (1934), e outras figuras importantes. 

Garcia  e  Batista  citam  além  do  recurso  à  autoridade,  o  recurso  a  documentos  ou  a

referências factuais advindas de várias áreas do conhecimento, no entanto o que interessa a nós

destacarmos, é a presença do narrador-personagem (em especial em primeira pessoa) como alguns

dos processos que contribuem para influenciar e cooptar o leitor278. Nesse caso, ressaltamos que o

grande artifício utilizado por João de Minas em suas narrativas, é de fato, a sua presença enquanto

narrador-personagem. Segundo Gancho, o 

narrador  personagem:  é  aquele  que  participa  diretamente  do  enredo  como

qualquer  personagem,  portanto tem seu campo de visão limitado,  isto  é,  não é

onipresente, nem onisciente. No entanto, dependendo do personagem que narra a

história, de quando o faz e de que relação estabelece com o leitor, podemos ter

algumas variantes de narrador personagem279.

Contudo, devemos nos atentar durante a leitura das crônicas de João de Minas que, embora

sua narrativa seja em primeira pessoa e, ele seja o narrador-personagem é bom que se esclareça que

276 Op., Cit., GANCHO, 2002: p. 16.
277 GARCIA e BATISTA, 2005: p. 112.
278  Op., Cit., GARCIA e BATISTA, 2005.
279 Op., Cit., GANCHO, 2002: p. 28.
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“o narrador não é o autor, mas uma entidade de ficção, isto é, uma criação linguística do autor, e

portanto  só  existe  no  texto”280.  Desse  modo,  o  conjunto  de  adjetivações,  associadas  aos

personagens,  formam o campo conceitual  que  permite  afirmar  que  o  sertão  de João de  Minas

(narrador-personagem) está relacionado a determinada visão dicotômica – as relações entre o sertão

e o litoral, vistos, em sua maioria, a partir do moderno-atrasado.

 

2 O sertão de João de Minas: tipos sociais 

No fim do século XIX e início do XX, a vida intelectual no Brasil poderia ser caracterizada

como provinciana e talvez,  eminentemente,  dependente dos centros estrangeiros de difusão.  Em

resumo, as ideias circulavam em uma única mão. 

Conforme  observamos  no  capítulo  anterior,  o  modelo  de  representação  do  território

brasileiro, em especial da categoria sertão, esteve condicionada à leitura estrangeira. O sertão foi,

nesse sentido, um construto associado à descrição de viajantes europeus que em sua maioria, não

estavam dispostos a analisar características de um povo mas,  sim do seu ambiente – coletando

espécies da fauna e flora, sempre descrevendo com alteridade tudo que viam. Quando o tipo social

vinculado  a  este  ambiente,  o  sertanejo,  aparecia  nesses  escritos,  quase  sempre,  era  de  forma

depreciativa ou rebaixada.  Euclides da Cunha talvez tenha sido o primeiro brasileiro a escrever

sobre o homem sertanejo de forma não apenas literária mas, quase sociológica.

Segundo Machado,  no Brasil  a  “especialização intelectual  era  mínima,  o  intelectual  era

pouco mais do que um especialista em generalidades, inclinado à uma descrição idealizada de sua

missão na sociedade”281.  Além disso, percebemos que no século XIX esses intelectuais, em sua

maioria, estavam ligados a cargos públicos e, não eram autônomos em sua escrita. Tal realidade só

mudaria no século XX com o crescimento da imprensa no litoral brasileiro e, da criação de diversos

jornais que expressavam mais de uma única mão em seus números. 

Nesse sentido, longe de tentarmos realizar um estudo etnográfico nesse momento, o que

tentaremos demonstrar a seguir, é a concepção de sertão evidenciada nas obras de João de Minas,

bem como  aproximar  seus  escritos  do  estilo  literário  sertanista,  na  medida  em  que  destacam

elementos característicos de um meio específico, quase sempre, em relação a outro. 

2.1 Os tipos sociais do sertão-litoral e a caracterização do ambiente sertanejo 

 

Considerando as  relações  de  alteridade  existentes  nos  dois  meios,  sertão  e  litoral,  bem

280 Op., Cit., GANCHO, 2002: p. 29.
281 MACHADO, 2000: p. 2.
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como, a análise historiográfica sobre o tema e os relatos de estrangeiros, entendemos a necessidade

de inserirmos a percepção dos tipos e do ambiente do sertão, escritos por João de Minas. Isso pois,

reconhecemos que a literatura do escritor mineiro, se difere e ao mesmo tempo se assemelha, aos

relatos  dos  viajantes  europeus.  Os  escritos  de  João  de  Minas,  estariam  na  fronteira  dessas

percepções, ou seja, de um lado, temos um jornalista das grandes cidades brasileiras, adentrando o

sertão com entusiasmo e estranhamento, como um bandeirante e, de outro lado, temos um escritor

que viu na heterogeneidade do sertão e de seus habitantes, o cerne da nacionalidade brasileira. 

No entanto, dentre os caracteres evidenciados por João de Minas em suas obras, escolhemos

por balizar as características ou adjetivos mais comuns entre o tipo social do sertão, bem como do

tipo  social  do  litoral  e  a  caracterização  ambiental  da  região. Nessas  circunstâncias,  criamos

tabelas282, das quais foram alimentadas com as seguintes variáveis: os ANEXOS A ao I reportam os

tipos sociais – título da obra, página que se encontrava a citação, título da crônica, a citação em sua

excelência e, por último a característica ou adjetivo do respectivo tipo social; os ANEXOS J ao N,

remetem à caracterização ambiental – título da obra, página que se encontrava a citação, título da

crônica, a citação em sua excelência e, por último a caracterização e a construção do espaço do

sertão, feito por João de Minas. 

O ANEXO  A representa  o  tipo  social  do  sertão na  primeira  obra  de  João  de  Minas,

Jantando um Defunto (1929). Coletamos ao menos uma citação em cada crônica escrita pelo autor,

onde foi possível elencar caracteres específicos do habitante sertanejo, como por exemplo: corajoso,

doente,  insalubre,  gigantesco,  crédulo,  feliz,  supersticioso,  camarada,  valente,  sadio,  analfabeto,

assassino, caboclo, violeiro, matuto, pobre, cuidadoso, caçador, pescador, garimpeiro, manipuláveis,

fanático, ingênuo, curandeiro, louco, entre outros adjetivos.

É  possível  compreender  que  na  primeira  obra  publicada  por  João  de  Minas,  as

caracterizações do tipo social do  sertão  se mesclam, no que diz respeito, ao caráter positivo ou

negativo dos adjetivos remetidos ao sertanejo. Adjetivos como camarada, valente, sadio, cuidadoso,

denotam o sentido do homem-bom, ou do bom-brasileiro referenciado posteriormente ao homem do

sertão, àquele que viria a ser o cerne da nacionalidade brasileira.

[…] E' o indio, que nadou horas e leguas a fio, montou e esporeou o pirarucú, rolou
como uma  casca  de  páo  pelos  pavores  dos  lodaçaes,  deu  sopapos  na  cara  das
sucurys e dos jacarés e venceu a sua prêsa. Agora, num ponto qualquer da margem
do rio, uma brenha diabólica, o indio sae dagua, puxando o monstro pelo cabresto.
Que bom brasileiro!283

282 As tabelas criadas, encontram-se em anexo, ao final do trabalho. Para alimentá-las escolhemos apenas uma citação,
de cada crônica, de cada obra, para evidenciarmos nosso objetivo em caracterizar os tipos sociais do sertão-litoral,
bem como, o espaço ou ambiente denominado sertão.

283 MINAS, 1930: p. 4-5.
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Além disso, é comum o exagero e o grotesco nas obras do autor mineiro. Narrar um índio

montado num pirarucu e, chamar o animal de monstro são coisas típicas do estilo fantasioso do

autor,  como  também intencional  para  àquele  que  queria  alcançar  um público  leitor  com suas

afirmações:

Essas declarações, assim alicerçadas em testemunhos capazes, visam informar ao
leitor que estas páginas são vividas por mim, não raro angustiosamente, ou com
perigo  de  vida.  Não  faço,  nunca  fiz  sertanismo  de  gabinete,  sertanismo  de
bigodinho, cinematograficamente falando...284

Contamos também com características distintas aplicadas ao personagem Pedro da crônica

“O monstruoso sapo-boi” que aparece, ora como homem do  sertão, ora como homem do  litoral

(conforme linha 8 do ANEXO A). Tais características são ressaltadas pois, em sua narrativa João de

Minas divide a vida de Pedro, antes como revoltoso carioca da Coluna Prestes e, depois como seu

guia e caçador dos sertões.

Outra particularidade que percebemos, não apenas nessa primeira obra mas, em todas as

outras, é a migração de pessoas de outras áreas do país para o Brasil Central285, principalmente do

Norte e Nordeste que também se inserem na categoria de  sertão. João de Minas narra: “Ao meu

lado,  o  Aleixo,  meu camarada,  alagoano valente,  emmudecera.  –  Fala,  Aleixo...  Você  perdeu a

lingua?...”286. E continua: “Algum caboclo deixando as cidades, e talvez a família, ia para além, para

muito longe, para os sertões nebulosos e bons. 'E chorava na viola a sua saudade, a sua amargura,

esse desespero placido das almas rudes, e que põe polimentos de luar na noite ancestral do coração

matuto”287. Dessa forma, nas ocasiões em que esses personagens surgem nas crônicas de João de

Minas, consideramo-nos como tipos sociais do sertão.

É possível perceber também, desde a sua primeira obra, a presença de elementos religiosos e

fantásticos nas narrativas do autor, característicos de um estilo próprio de João de Minas – do qual

apreciaremos em seguida.  Assim, sobre a religiosidade do tipo social  do  sertão,  o autor afirma

(conforme linha 9 do ANEXO A): 

Tudo isso, é claro, é uma miragem do fanatismo do sertanejo. E' uma alucinação,
uma  creação  do  seu  espirito  que,  com  o  isolamento  completo,  com  a  unica
companhia  da  solidão  absoluta,  fica  predisposto  ao  convívio  das  fantasias
supersticiosas.  Dahi  a  infinita  credulidade  dessas  gentes,  que  assim pódem ser
manobradas até á demencia por qualquer malandro que queira adoptar a profissão
de santo, de deus, ou de demonio, á escolha...288   

284 MINAS, 1934a: p.XII.
285 Não  conseguimos  rastrear  quando  foi  que  se  iniciou  esse  processo  migratório  para  o  Brasil  Central  mas,

compreendemos que seu ápice pode ter acontecido com a Marcha para o Oeste idealizada pela política Varguista de
expansão do interior do Brasil.

286 MINAS, 1929: p. 60 (conforme linha 4 do ANEXO A).
287 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 60 (conforme linha 5 do ANEXO A).
288 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 106.
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João de Minas atribui ao tipo social do sertão certa predisposição ao fanatismo e às fantasias

supersticiosas, devido ao isolamento que se encontra as pessoas dessa região, sendo assim, mais

fáceis de serem manipuladas e, caracterizando uma credulidade e inocência natas aos habitantes do

sertão. 

O autor chama atenção também para a caracterização das mulheres sertanejas, peculiaridade

essa  pouco  explorada  nas  narrativas  de  viagem do  século  XIX.  Conforme  linhas  10  e  13  do

ANEXO A, respectivamente: “[…] Ella [Ricotinha] tinha vinte e cinco annos, era completa, forte e

alta,  de cabellos castanhos e  olhos negros.  Era pelluda,  cheia  de pennugens,  de cabelinhos,  de

fiosinhos diabolicos... tinha largas pestanas, olhos quentes e cheios de perdão. […]”289; “[…] Uma

mocinha, que estava no terreiro, não fugiu, e ficou nos olhando, muda, com os quadris fortes e dois

olhos negros e muito serenos, como colossaes gotas de um orvalho commovido. […]”290. 

A  tabela  seguinte  apresentará  as  características  dos  tipos  sociais  do  sertão  coletadas  na

segunda obra de João de Minas, Farras com o Demônio (1930). Utilizamos a mesma metodologia

de análise para todas as obras, ou seja, coletamos ao menos uma citação em cada crônica escrita

pelo autor. Assim, foi possível elencar os seguintes caracteres do habitante do sertão, de acordo com

o  ANEXO B:  indígena,  nadador,  lutador,  bom brasileiro,  filho  do  homem-macaco,  modesto  e

verdadeiro  herói,  caboclo,  pitoresco,  cheio  de  energia,  indiferente  ao  medo,  desastrado,

companheiro,  vigoroso,  sagrado,  divino,  fecundo,  macho  profundo,  feiticeiro,  fascinador,

dominador, violeiro, alma pura, leal, bronco, sedutor, não-romântico, irracional, metido, curandeiro,

raizeiro,  benzedor,  honesto,  gordo,  preguiçoso,  pobre  diabo,  coitado,  maltrapilho,  caipira,

engraçado, mulato, boiadeiro, ladrões, assassinos, bandidos, catireiro entre outros.

Através  dos  adjetivos  e  características  acima  mencionados,  é  possível  entender  que  no

sertão de João de Minas, encontramos ao menos três denominações étnicas: o indígena, o caboclo

(resultante da mistura do índio com o branco) e o mulato (resultante da mistura do negro com o

branco) atestando assim a comum miscigenação dos habitantes do interior do Brasil.

Além disso, características como filho do homem-macaco, pitoresco, fascinador, engraçado,

nos faz perceber o quanto o habitante sertanejo se apresentava de forma diferente ao olhar cheio de

alteridade do autor mineiro. Conforme linha 2  do  ANEXO B, João de Minas afirma: “[...]  Essa

facilidade  com que  o  illustre  brasileiro,  filho  do  homem-macaco  do Bannanal,  dizia  as  coisas

revelando uma modestia de verdadeiro heroe, me fez sorrir. […]”291. 

Em Farras com o Demonio (1930) percebemos novamente àquela característica ligada aos

elementos religiosos, como por exemplo: sagrado, divino, feiticeiro, curandeiro, raizeiro e benzedor.

289 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 118.
290 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 159.
291 MINAS, 1930: p. 23.
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Através desses elementos, compreendemos que o tipo social do sertão, para João de Minas, também

é dotado de aspectos místicos, corroborando a existência e efervescência dos movimentos de caráter

messiânico nessas regiões (sobre isso, falaremos adiante sobre o movimento messiânico da Santa

Dica em Goiás). 

Há ainda, os caracteres de conotação negativa, destacados nessa obra como por exemplo,

ladrões, assassinos e bandidos que atestam o sertão de João de Minas, como um lugar de abrigo não

apenas de pessoas de almas puras e honestas. Conforme linha 19 do ANEXO B : 

O crime, no sertão das Aboboras, era trabalho inocente de todo dia. Matava-se à
vontade, devagar, depressa, de dia, de noite, com toda commodidade, e mesmo já
com um certo conforto... desse modo Rio Verde era então o asylo de tudo quanto
era bandido. Ladrões e assassinos terríveis, acossados em Minas e Matto Grosso,
repousavam paradisicamente em Rio Verde292.

As atenções de João de Minas também são voltadas para as manifestações culturais, típicas

dos habitantes dessas regiões. Isso se dá, no momento em que o autor os caracteriza como: violeiros

e catireiros. Sobre tais manifestações artísticas e culturais do tipo social do  sertão, apresentadas

pelo autor em suas obras, destacaremos posteriormente a prática do cururu, repente, ou cantoria de

viola.  “Surgiu  um  violeiro  […],  com  sua  viola  absurda,  uma  enorme  cuia,  com  duas  cordas

somente, com guisos aos redor. Ficou gemendo e tocando, acompanhado somente pelo urucungo

soturno”293.

Sobre a obra Mulheres e Monstros (1933) percebemos que ela é composta basicamente, pela

republicação  de  várias  crônicas  de  João  de  Minas  escritas  anteriormente.  Ou  seja,  conforme

ANEXO C, a crônica Beleza, amor e horror trata-se da reunião de outras crônicas como, A mulher

que embalsamou o pavor da morte,  publicadas  anteriormente  no livro  Farras  com o Demônio

(1930),  além  disso,  a  crônica  Um  monstro  das  selvas trata-se  de,  uma  republicação  de  O

monstruoso sapo-boi, publicada anteriormente no livro  Jantando um Defunto  (1929) bem como,

todas  as  outras,  também  republicadas  nessa  obra:  Um  monstro  de  meio  palmo trata-se  da

republicação da crônica Os 26 assassinatos de homens louros; Esperando o exército de anjos trata-

se da republicação da crônica A escada para o céo; Um poeta tenebroso trata-se da republicação da

crônica ...Uma puisia... Ou um sonetu!!; Um assassinato impalpável  trata-se da republicação da

crônica A porta do inferno;O túmulo de ouro  trata-se da republicação da crônica O esqueleto de

Santa Maria Clara;Viagem a uma vida anterior trata-se da republicação da crônica O Cavallo de

Attila. 

Com isso, optamos por não repetir a análise dos tipos sociais do  sertão, nem mesmo dos

292 Op., Cit., MINAS, 1930: p. 161.
293 Op., Cit., MINAS, 1930: p. 68.
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tipos sociais do litoral ou da construção dos espaços e caracterização ambiental, já que esta, teria

sido realizada outrora nas obras Jantando um Defunto (1929) e Farras com o Demônio (1930).

Em seguida, conforme  o  ANEXO D, sobre o tipo social do  sertão  na obra  Pelas Terras

Perdidas (1934), é possível notar que as primeiras oito crônicas desse livro são inéditas. Entretanto,

as  crônicas  que  se  seguem,  com  exceção  apenas  de  Depois,  miseravelmente  depois,  são

republicações em sua maioria, de crônicas presentes nas obras  Farras com o Demonio (1930) e

Jantando um Defunto (1929).

A partir  da  tabela  do  ANEXO  D,  inferimos  nos  tipos  sociais  do  sertão,  os  seguintes

adjetivos: excelente camarada, velho pernambucano, escorreiado tropeiro, viciado do pitoresco dos

sertões,  religiosos,  desconfiados,  índios estranhos, caipiras com bicho de pé,  ingênuo, patrícios,

morrendo de verminose, feiticeiros, povos torrados pela seca e outras calamidades.

Tais adjetivos possuem, quase em sua totalidade, conotações pejorativas acerca do habitante

do sertão, principalmente, quando o estranhamento e o exótico é voltado para o indígena. “Eu tentei

interrogar  o  pagé,  mas  elle  desconfiou,  e  sumiu...  […].  E  agora,  confiando  nas  informações

daqueles indios estranhos, estavamos perdidos naquella região […]”294. 

Além disso, percebemos mais uma vez, a presença de elementos religiosos e fantásticos nos

relatos de João de Minas, quando o autor narra respectivamente: “[…] A velha era apaixonada por

negocios de egreja e de santidade. […]. Só tratavam de assumptos religiosos, de coisas do céo”295.

“Os nossos patricios, que nós supomos morrendo de verminose nos remotos sertões, teem a seu

modo forças maravilhosas, ladinices, magias que excedem não raro as congeneres civilisadas”296. 

É possível notar ainda na crônica intitulada  A onça que só comia revolucionário gordo,

elementos de caráter escravagista na narrativa de João de Minas sobre o tipo do sertão. “Os negros

locaes, num raio de cem leguas, ainda o chamavam de “capitão do matto”, o que quer dizer uma

autoridade ainda vigorante para fins de caça ao negro escravo. E isso algumas dezenas de annos

depois de abolida no Brasil a escravidão. […]”297.

Sobre a obra Horrores e Mistérios dos Sertões Desconhecidos (1934) entendemos que  ela

se refere à viagem que João de Minas fizera aos sertões amazonicos de Mato Grosso, região essa

que assim como outras áreas do Brasil Central, fora de economia mineradora. 

O século XX foi inaugurado com a política de integração nacional proveniente das ideias

republicanas e que tinha como objetivo promover a integração da região centro-oeste ao sistema de

comunicação  nacional,  dos  quais  seriam implementados  ferrovias  e  linhas  telégrafas.  Assim,  a

294 MINAS, 1934b: p. 34.
295 Op., Cit.,MINAS, 1934b: p. 28.
296 Op., Cit., MINAS, 1934b: p. 70.
297 Op., Cit., MINAS, 1934b: p. 44.
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região pertencente ao território de Mato Grosso, pelo menos até a década de 1940, bem como,

outras  regiões  do  sertão amazonense,  era  local  considerado  longínquo,  atrasado,  selvagem,

embrutecido e sem lei, sem a presença da autoridade e do poder central do Brasil.

Entretanto, nesse ambiente que só poderíamos acordar pela existência das piores figuras,

existe para João de Minas um tipo social diferenciado e passível de inúmeros adjetivos positivos.

Conforme tabela do ANEXO E: aventureiro e inteligente, hábil, observador, valente, homens bons,

brasileiros de boa raça, pacífico, obediente, desapegado, independente, pitoresco, gente leal e fiel. O

autor relata: “Xoda, porém, fez-se serenissimo. Esboçou um sorriso de uma imbecilidade angelica e

apontou  uma  trepadeira  multicor,  num  tronco:  […]298”.  Xoda  é  indígena,  carajá,  membro  da

comitiva que irá guiar João de Minas aos sertões desconhecidos de Mato Grosso.

Os membros da comitiva de João de Minas,  eram em sua maioria,  indígenas da região,

escolhidos por Xoda e Antenor, para participar da expedição em procura do explorador inglez cel.

Fawcett. Sobre esse tipo social do sertão, o autor narra:

[…] Xoda e Kaii  nos informaram que havia  entre  os  nossos homens um habil
mergulhador – o indio Mayama. Era um caboclo magro e alto, lembrando um feixe
de cipós secos, e que gostava de estar sempre acocorado, enrodilhado e pensativo.
Quando ele andava lentamente pela beira da agua, parecia uma grande cegonha
negra, com o seu craneo pontudo raspado e o nariz anormalmente afilado. Tinha o
faro da caça na agua, era um mariscador de pantanos e lagôas. Pertencia a uma raça
misteriosa daqueles sertões, e fôra arrebanhado por Kaii.299 

A aparência física dos índios, bem como do tipo social do sertão de um modo geral, sempre

torna-se objeto de análise de João de Minas em suas obras, seja pelo estranhamento, pelo exótico ou

pelo pitoresco. De acordo com o autor, “os indios de vez em quando precisavam trabalhar com as

foices. Kaii, com um indio gigantesco, de ferrea musculatura, iam na frente, como observadores

natos,  armados com suas  lanças mortiferas”300.  A aparência de um tipo hérculeo e valente,  são

características bastante comum ao habitante do sertão relatado pelo autor mineiro. Ele afirma que

“para economisar tiros, esses reptis eram caçados pelos indios com laços, e até eu e Antenor lhes

saboreavamos a carne, branca e macia numa medida de dois palmos a partir da cauda”301.

Entretanto, não só de elogios e bons adjetivos, são caracterizados o tipo social do  sertão

nessa obra de João de Minas. Conforme linha 10 do ANEXO E, 

[…] Xoda pegou o macaquinho, fazendo-lhe uma manifestação de apreço, ingenua
e sincera:
– Meus parabem, amigo veio. Ocê ganhou a parada. Eu bem vi que ocê sabia de
alguma coisa, qui ocê num tava alegre atôa. Eta macaquinho bão! Grudou uma

298 MINAS, 1934a. p: 29.
299 MINAS, 1934a. p: 72.
300 Op., Cit., MINAS, 1934a: p. 89.
301 Op., Cit., MINAS, 1934a: p. 145.
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beijoca no focinho de Brasil Maior, e declarou, na sua inocente estupidez. […]302.

Para o autor, características como inocência, ingenuidade e estupidez são natas ao habitante

do sertão da mesma forma que sua valentia e energia. Nesse sentido, sobre os novos membros da

comitiva,  agregados após o encontro da jazida de diamante,  João de Minas afirma: “Os nossos

patricios libertos se juntaram à nossa comitiva. A droga entorpecente, que lhes propinava Karló, não

sendo mais  usada,  permitiu  que esses  homens  bons,  brasileiros  de boa  raça,  readquirissem seu

estado normal de estoica energia. […]”303.

A inserção do sertanejo nordestino no ambiente analisado, corrobora a migração realizada ao

interior do país, por habitantes de diversas regiões,  quase sempre com promessas de um futuro

promissor.

Os  nordestinos,  gente  pacifica  e  acostumada  a  obedecer,  não  demonstraram
aparentemente vontade de ficar na jazida milionaria. Essa gente era independente, e
não pretendiamos escravisal-a, incidindo no banditismo de Savaniky. […] “Vôte,
cobra!  Jadamum,  cascavé,  bragadá!!”,  como  costuma  praguejar  o  Xoda
pitoresco304. 

[…] E' pelos deveres cristãos, e pela solidariedade a um nosso companheiro, dessa
gente incomparavel do Norte, esses titans... Imagine você si esse pobre homem foi
assado no espeto, por um bando de antropofagos, que nesta hora... naturalmente
está em fuga...305 

É  desse  modo  que  João  de  Minas,  considera  o  tipo  social  do  sertão representante  da

nacionalidade brasileira, pois nele, o autor percebe a heterogeneidade de indivíduos existentes no

Brasil, como o indígena, o mulato, o caboclo, o nordestino, bem como, suas características exóticas

e estranhas, comuns aos olhos do habitante do  litoral, como é o caso do jornalista mineiro que

escrevia para os grandes jornais do país.

Com isso, para a análise dos tipos sociais do litoral  exibidos nas obras de João de Minas,

utilizamos  a  mesma metodologia,  anteriormente  empregada,  ou  seja,  coletamos  ao  menos  uma

citação em cada crônica e, de cada obra sertanista escrita pelo autor.

Conforme ANEXO F, que refere-se ao tipo social do litoral na obra Jantando um Defunto

(1929), João de Minas narra a passagem da Coluna Prestes pelo interior do país, utilizando de um

estilo burlesco e grotesco para atribuir aos revoltosos, os crimes cometidos pela revolução. Nesse

sentido,  características  como  desbravadores,  assassinos,  covardes,  cruel,  esperto,  persuasivos,

indiferentes, famintos, violentos, revolucionários, saqueadores, crápulas, assaltantes, heróis (em tom

de ironia), possuidor de bronco conforto, medroso, quimera, estrangeiro, mercenário, bárbaros, são

302 Op., Cit., MINAS, 1934a: p. 163.
303 Op., Cit., MINAS, 1934a: p. 213.
304 Op., Cit., MINAS, 1934a: p. 256-257.
305 Op., Cit., MINAS, 1934a: p. 260.
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todos adjetivos  comuns encontrados nos  relatos do autor  mineiro,  ao tipo social  do  litoral.  De

acordo com João de Minas, 

Nesse Dezembro, o general Prestes se vira doido, e queria vara o Matto Grosso, já
antegozando a gloria de Gaiba, na Bolivia. […] A sua vanguarda logo avançou para
Bom Jardim, fazendo umas voltas estrategicas, matando summariamente um José
Gouveia,  que trazia uma carta para  o coronel  Pedro Salazar,  chefe patriotico e
intendente  de  Rio  Bonito,  e  o  maranhense  Averton  Lima,  numa  roça.  […] Os
revoltosos fogem, levando o seu commandante, e são perseguidos306.

A violência imputada pela Coluna no sertão do Brasil Central caminha ao lado do grotesco

no desenrolar da narrativa do autor. Isso pois, em Jantando um Defunto (1929) a aversão atribuída

ao movimento de Prestes é relacionada à simpatia que João de Minas tinha aos governos de Artur

Bernardes e posteriormente, a Washington Luís – governos estes criticados pela Coluna. Para João

de Minas, o objetivo de denunciar a pobreza da população e a exploração das camadas mais pobres

pelos líderes políticos,  nada tinha a ver com àquilo que os revoltosos faziam pelos lugares que

passavam. Segundo ele, 

Depois,  os  gritos  cessavam.  Quando o bando seguia,  ficava para  trás  mais  um
cadaver.  Não raro  uma  criancinha  ainda  mammava no  cadaver,  na  solidão  dos
sertões. Era caso simples: algum soldado, ou official, matára a pancadas a femea,
por qualquer motivo, ou por motivo nenhum... E a tropa seguia o seu destino, sem
olhar para trás, esquecida das immensas desgraças que ficavam sem remedio307. 

Tal violência, poderia até mesmo ser atestada por um membro da Coluna:

– O senhor é muito bão, seu capitão. Eu fui enterrado vivo por orde de seu Prestes.
O meu proprio commandante é que me mandou enterrar vivo... Eu estava ferido,
estava  esgotado,  não  podia  marchar,  não  prestava  mais...  […]  O  revoltoso
resuscitado, esse hoje vive em Taguatinga, prospero e feliz. E' mulato, moço e sem
vergonha. Casou-se. Inaugurou ali o jogo ·do bicho, de que é banqueiro. Acabará
naturalmente  chefe  politico.  'P.ertencia  á  policia  carioca,  e  era  bom  capoeira.
Chama-se Jeronymo Frieiro, e é de Cascadura. Safado!308 

As baixas sofridas pela Coluna, são sempre narradas de modo grotesco conferindo, ainda

mais, a aversão do autor ao movimento.

Foi um combate terrivel, entre 70 soldados mineiros, sob o commando de Klinger,
e um destacamento de Prestes, quando este, em Junho de 1925, voltando de Matto
Grosso,  por  Coxim,  entrou  em  Goyaz,  por  Mineiros,  que  foi  crapulamente
saqueada. O combate foi a uma leguada casa da fazenda. Um capitão revoltoso, ao
assaltar um caminhão, recebeu uma descarga. Desceu do caminhão, e ainda andou
até o rego dagua que leva á cozinha da fazenda. Ali os seus companheiros viram
que elle vinha segurando um rôlo de intestinos á móstra. Os intestinos estavam
sujos de lama, o que mostra que o heróe mais de uma vez os apanhou no chão,
tendo os ditos escorregado, naturalmente. O capitão ahi se agachou, e morreu em
silêncio309.

306 MINAS, 1929: p. 10-11.
307 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 57.
308 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 20-21.
309 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 88-89.
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Entretanto, o tipo social do litoral ainda podia ser medroso, saudoso e, ironicamente cívicos

e heróis, conforme nossa análise.

[…]  Foi  quando  passou  pelo  municipio  o  terceiro  destacamento  de  Siqueira
Campos. Foi um panico, foi um terror.  Havia, porém, muito romance naquelles
homens, que varriam os sertões com suas fardas, com suas almas, com o seu sonho,
e com suas unhas... Tudo isso era uma vassoura, e, se a vassoura tinha lama, tinha
tambem luzes civicas, perfumes romanticos... Algumas mulheres se commoviam
diante dos heróes. Pelo menos, elles eram cinematographicos. […]310.

Já  na  tabela  do  ANEXO  G,  onde  analisamos  a  obra  Farras  com  o  Demonio  (1930),

encontramos adjetivos como deslumbrado, homem de letras, cheio de sabedorias reles, acovardado,

todos relacionados ao tipo social do  litoral e, referindo-se ao próprio João de Minas. Segundo o

autor,

[…] O peixe deu um bote brutal naquelle ponto. Eu estava deslumbrado. A ubá foi
escorregando.  Xaraim voltava  de  novo,  de  olhos  cerrados,  à  sua  paz  morta  e
cretina.  E  eu,  homem  de  letras,  cheio  de  sabedorias  reles,  competentemente
acovardado,  fiquei  ali  a  admiral-o  como  um heroe,  como  um grande  homem
nacional311.

Na crônica  “O feitiço  do  coração sinistro  do  urubú-rei”,  podemos  observar  também,  a

presença de indícios da concepção mítica e religiosa, bem como, do estranhamento e alteridade de

João de Minas, ao presenciar o vôo do urubú-rei. Quando o autor afirma: 

Fiquei com os olhos paralysados numa dessas rondas de urubus. O meu coração
sentia que aquelas valsas de asas negras, que se transfundiam na pureza sublime
dos céos, eram symbolos humanos... Homem, que és também negro pelo egoísmo,
pulveriza-te nos céos da bondade e do amor universal, subindo, subindo sempre,
até – como os urubús do Araguaya – desappareceres em luz, até te perderes no seio
de Deus!...312.

Compreendemos através da narrativa do autor mineiro, como ele – enquanto homem letrado

e do  litoral –  experienciou sua viagem ao  sertão  do Brasil  Central.  De certa forma, o autor se

mostra como alguém iludido e inocente quando entrou na ubá (espécie de canoa), com Francisco e

Xaraim, sem conhecer os horrores e maravilhas do  sertão. Além disso, ele ainda se compara aos

desbravadores do XIX, como  Castelnaus ou Couto de Magalhães, devido o feito de adentrar os

sertões. Isso pois, o autor afirma: 

Sim, porque eu saira de Santa Leopoldina com Francisco e Xaraim, numa simples
ubá – para apenas dar um passeio pelo rio. Era como quem fizesse um pic-nic, ou
fosse jantar  sobre a volupia das aguas.  Entretanto,  eu sem ao menos saber dos
recursos que tinha trazido estava realizando uma autentica viagem de exploração
pelos horrores  e  maravilhas – é bem verdade – do rio  Araguaya.  Era  como se

310 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 170.
311 MINAS, 1930: p. 8.
312 MINAS, 1930: p. 28.
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fossemos terriblissimos Mandacarús, Castelnaus ou Couto de Magalhães313.

Além  disso,  conforme  ANEXO  G, ao  tipo  social  do  litoral,  é  comum  encontrarmos

adjetivos  como civilizado,  ganancioso,  esfomeado de riquezas  e  iludido.  Isso se dá,  devido ao

encontro de riquezas nas regiões do sertão como, ouro e diamantes. Todavia, o mesmo tipo social

do litoral que é caracterizado pelos adjetivos já citados, é também àquele que exalta os elementos

nacionais baseados no progresso, como por exemplo, a construção de estradas. Segundo João de

Minas:

De Inhumas  à  capital  goyana  são  cinco  horas  de  automovel.  E  de  Anapolis  a
Inhumas, pela nova estrada, são coisa de quatro horas. Faz-se uma bonita viagem, o
que  eu  chamaria  uma  viagem  realmente  nacional,  uma  viagem  brasileira  por
excellencia.  Ensina  o  governo  da  Republica,  esculpido  no  patriotismo  do  sr.
Washington Luis, que governar é fazer estradas. Alguns chronistas do Rio, moços
velhos que absolutamente não conhecem o Brasil, porque moram na Avenida Rio
Branco,  achariam que  o  sr.  Washington  Luis  simplifica  demais,  assim falando.
[…]314.

A distância mencionada entre Anápolis e Inhumas, já nessa época era enaltecida pela média

de quatro horas de viagem e com o argumento progressista de que “governar é fazer estradas”,

corroborando assim o discurso nacionalista presente no litoral.

Em  Pelas Terras Perdidas (1934), conforme ANEXO H,  encontramos unido ao adjetivo

civilizado, outros como patriota e letrado que de fato, comprovam o sentido de alteridade presente

entre os tipos do sertão e do litoral.

Contudo, conforme ANEXO I, a obra que possui mais características sobre o tipo social do

litoral é  Horrores e Mistérios dos Sertões Desconhecidos (1934). Entre eles destacamos: covarde

civilizado, adorador do sertão, culto, medroso, saudosista, nostálgico, possuidor de estranhamento,

respeitoso, piedoso, devassadores, estadista, cientificista, fantasioso, cívico, viciados nos ângulos e

perspectivas  acadêmicas,  curiosos,  fascinados,  miserável,  torturador,  perverso,  escravizador,

letrado, acovardado, representante da raça ianque, boêmios etc. 

Tais características denotam o contraste existente entre o habitante do sertão e o habitante

do litoral. Os adjetivos empregados à Antenor atestam tal alteridade quando João de Minas afirma:

“Antenor […]. Estudara para ser padre, em Assuncion, onde nascera, filho de uma família poderosa.

Fôra jornalista em Buenos Aires. […]. Adorava o sertão, dizia-se brasileiro. Culto, acaipirava-se por

gosto,  sentindo-se  assim  naturalizado,  nacionalizado”315.  O  “acaipiramento”  ou  a  aceitação  do

sertão, é para João de Minas, uma forma de nacionalização, isso se dá devido à sua admissão em

relação ao tipo social do sertão como cerna da nacionalidade brasileira.

313 MINAS, 1930: p. 41.
314 Op., Cit., MINAS, 1930: p. 155.
315 MINAS, 1934a: p. 40-41.
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Para a coleta das percepções de João de Minas sobre o ambiente do sertão e na construção

de tais espaços, optamos em utilizar a mesma metodologia utilizada anteriormente para analisar os

tipos sociais do sertão e do litoral. Primamos nas caracterizações ambientais,  incluindo fauna e

flora, observadas pelo autor mineiro e, narradas a partir de seu estilo fantasioso e pitoresco.

A caracterização do ambiente do  sertão feita por João de Minas, conforme as  tabelas dos

ANEXOS J ao N, conta com diversos elementos. O autor observou tanto a presença de povoados

famosos pelo garimpo, como definiu a paisagem da qual ele perpassava: chapada, areienta, seca,

cerrado,  de  terna  beleza,  com  céu  puro,  temerosas  cavernas  vegetaes,  gigantescas  carahybas,

arvores como o ipê e, enormes paineiras. 

A peculiaridade da caracterização de João de Minas desse ambiente, se dá devido a união de

elementos negativos e positivos no sertão. Ao mesmo tempo em que o autor relata a presença de

belas paisagens, ele define o sertão como: local cheio de violência, inóspito, infinito e, "um nada

prodigiosamente  exacto,  perfeito,  completo  e  morto"316.  Nas  palavras  do  autor:  "Uma  coisa

infinitamente  logica,  simples  e  clara,  e,  no  entretanto,  ao  mesmo  tempo,  absurda,  confusa  e

inexplicavel"317. 

Além disso,  encontramos  na  caracterização  ambiental  do  sertão,  o  elemento  fantástico,

utilizado de forma recorrente por João de Minas em suas narrativas, sempre para descrever o espaço

em que ele está. 

[…] Nevoas se esbatiam, alastrando vacuidades, esboçando rios, lagoas e mares de
fumo, funereamente. A's vezes, Úma galera remota, de grandes velas de nevoa,
parecia vir rompendo aquellas aguas mortas de sonho opiado. Linhas, dorsos de
collinas  oscillavam,  com  uma  mysteriosa  mobilidade,  como  rebanhos  de
mastodontes que se recolhessem para dormir. Poucas estrellas saiam do negrume
revolto do céo, como apparições dolorosas e vingadoras no alto de ameias e torres
acastelladas. […] Cômeçou a soprar um vento vivo, cançado, arquejante. Era  um
vento animal, com os seus pulmões, com as suas pernas corredoras, com a sua
obrigação,  com a  sua  finalidade,  com a  sua  razão  de  ser  na  vida,  com o  seu
coração, com a sua vontade. Eu admittia que aquelle vento quizesse me falar das
dansas  dos  troncos  seculares  nas  florestas,  das  lagunas  verdes,  das  rochas  que
passeiam estarando e rolando, dos passarinhos e bezouros refulgentes, da joalheria.
das resinas, do ridículo das orelhas de páo, do velludo sensual dos lichens, dos
olhares phosphoricos das onças acuadas nas lapas...318

Compreendemos a existência de um ambiente de terna beleza,  ao mesmo tempo que se

mostra causador de espanto e estranhamento, no que diz respeito à sua paisagem.

Veiu  a  tarde,  violacea,  fechada,  pezarosa.  Escurecia,  os·  campos  e  mattos
toldavam-se de uma ameaça, de um perigo incerto e esparso. […] Vi luzir uma
estrellinha, perversa, no céo sombrio. Era já noite. Despertei desatinado do meu
devaneio, tomei a rédea do animal, e olhei em torno. Eu estava num lugar que eu

316 MINAS, 1929: p. 103.
317 Ibdem.
318 MINAS, 1929: p. 26.
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nunca vira, uma paragem negra, dando decididamente a idéa do preto, do lucto, do
mal. O caminho era pessimo, dansando entre buracos. […]319 

João  de  Minas  evidencia  também  os  municípios  de  Catalão  e  Jataí  pela  considerável

prosperidade de ambos, perante o isolamento do Brasil Central. “Eu vinha de Catalão, o prospero

municipio goyano. O trem rolava. Os trens da E . F. Goyaz são melhores que os da E. F. Mogyana,

que chega até Araguary. […]”320. 

Em Jatahy, rico municipio, excellente cidade, gente encantadora, não há jury há 14
annos. […]. Capellinha, ou Nossa Senhora de Abbadia do Paranayba, é um velho
districto  de  Rio  Verde.  Fica  a  22  leguas  da  cidade.  E'  um  povoadozinho,
razoavelmente esquecido […]. O povoado, […] fica contra uma serra enfarruscada.
[…]321.

Sobre a fauna da região, o autor destaca os mais diversos tipos de animais, desde a presença

de aranhas (os monstrosinhos), chiqueiros de porcos, urubú-rei, sucuris, crocodilo elefante, macaco,

pirarucu  (peixe),  araras,  papagaios,  entre  outros.  Tais  animais  estão  sempre  presentes  em suas

narrativas exageradas.

Tinhamos posto de novo o pé em terra, tendo atrás de nós alguns metros, dentro do
rio, uma sucury engulindo um boi curraleiro, e diante de nós um chapadão macio,
oleoso,  uma  immensidade  cheia  que  se  adivinhava  fugindo  pelas  sombras
ensanguentadas  da  noite.  Morria  no  poente  um  sol  coagulado  e  frio.  Havia
phantasmas  de  burytis  muito  ao  longe,  dando-nos  a  illusão  optica  de  que  os
coqueiros  melancolicos  iam  caminhando  lentamente,  para  mais  longe,  para  o
semfim, para o fundo somnambulo do nada322.

A alguns metros da barranca do rio, no meio do arrozal, fizera-se uma pequena
arena, onde o arroz parecia batido e amassado. A escuridão era completa. Nós nos
encontravamos  ao redor  dessa  arena estranha.  Ali,  numa furia  lenta  e  humana,
luctavam dois  bichos  grandes.  Um delles  parecia  um novilho,  e  bufava  forte,
fazendo  esforços  heroicos.  O  outro  animal  tomava  fórmas  variadas.  […].  Aos
poucos, de novo, na tréva, iamos distinguindo esse outro animal […]323.

João de Minas se refere ao ambiente sertanejo como atrasado, incivilizado, afastado, com

florestas virgens e desertos pelados com o objetivo de relatar um espaço desconhecido e pouco

habitado, longe do mundo urbano mas, ainda sim, paradisíaco. De acordo com o autor: “Era no

municipio  de  Pedro  Afonso,  no  extremo  norte  goíano.  A terra  imensa  dá  ali  ao  viajante  uma

sensação paradisíaca e irracional de rolar pelos primeiros dias biblicos da creação”324. 

O  autor  ainda  justifica  sua  passagem  pelo  sertão do  Brasil  Central  e  seu  olhar  de

estranhamento diante do ignoto:

319 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 122.
320 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 67.
321 MINAS, 1930: p. 163.
322 Op., Cit., MINAS, 1930: p. 43.
323 Op., Cit., MINAS, 1930: p. 141.
324 MINAS, 1934b: p. 61.
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– Nós iniciamos essa viagem como infimos vassalos do sr. Washington Luis, que é
o atual  presidente da republica lá do Brasil.  A nossa arrancada bandeirante,  ou
geografica,  nos  lançou  num  paiz  novo,  a  tal  ponto  que  é  completamente
desconhecido do Brasil e do mundo civilisado. […]325.

Contudo, é possível considerarmos através da análise realizada nas obras de João de Minas

e, a partir da confecção das tabelas em anexo que para o autor, a sociedade brasileira do início do

século XX era formada por dois tipos sociais, ambos com caracteres próprios de sua região: o tipo

social  do  sertão que  João  de  Minas  elencou  caracteres  específicos  como  corajoso,  insalubre,

supersticioso, camarada, analfabeto, caboclo, matuto, fanático, ingênuo entre outros; e o tipo social

do litoral, caracterizado por João de Minas como desbravador, cruel, esperto, devastador, saqueador

(como no caso da Coluna Prestes), ganancioso, entre outros. Tais tipos sociais, apenas reforçam a

ideia  dicotômica,  demonstrada  anteriormente,  acerca  do  sertão-litoral.  Do  mesmo  modo

destacamos a caracterização ambiental pois, a descrição do exótico, do desconhecido e das belezas

do sertão estão presentes nas narrativas de João de Minas.

3 O sertão de João de Minas: indicadores narrativos 

3.1 O Fantástico

Em  sua  descrição  de  O  diabo  apaixonado de  Cazotte,  Tzvetan  Todorov326 narra  a

experiência de Álvaro, o protagonista. Ele “vive há vários meses com um ser, de sexo feminino que,

segundo suspeita, é um espírito maligno: o diabo ou algum de seus seguidores”327. Assim, a história

segue e,  de acordo com Todorov, “a ambigüidade subsiste  até  o fim da aventura:  realidade ou

sonho? verdade ou ilusão?”328.

Chamamos a atenção para essa passagem de Todorov pois, para o autor, é aí que chega-se ao

coração do fantástico.

[…] Em um mundo que é o nosso, que conhecemos, sem diabos, sílfides,  nem
vampiros  se  produz  um acontecimento  impossível  de explicar  pelas  leis  desse
mesmo mundo familiar. Quem percebe o acontecimento deve optar por uma das
duas soluções possíveis: ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto de
imaginação, e as leis do mundo seguem sendo o que são, ou o acontecimento se
produziu realmente,  é  parte  integrante  da realidade,  e  então esta  realidade  está
regida por leis que desconhecemos. Ou o diabo é uma ilusão, um ser imaginário, ou
existe  realmente,  como outros  seres,  com  a  diferença  de  que  rara  vez  o
encontramos. O fantástico ocupa o tempo desta incerteza. Assim que se escolhe
uma das duas respostas, deixa-se o terreno do fantástico para entrar em um gênero

325 MINAS, 1934a: p. 124.
326 TODOROV, 1981.
327 Op., Cit., TODOROV, 1981: p. 15.
328 Op., Cit., TODOROV, 1981: p. 15.
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vizinho: o estranho ou o maravilhoso. O fantástico é a vacilação experimentada por
um ser  que  não conhece  mais  que as  leis  naturais,  frente  a  um acontecimento
aparentemente sobrenatural. O conceito de fantástico se define pois com relação ao
real e imaginário, […]329. 

Nesse sentido, se o fantástico ocupa o tempo da incerteza, se ele é a dúvida experimentada

de  um ser  que  conhece  apenas  as  leis  naturais  e,  se  ele  é  definido  em relação  ao  real  e  ao

imaginário,  podemos assim afirmar que as  obras  sertanistas  de João de  Minas  são repletas  de

elementos  fantásticos.  Isso  pois,  em  suas  crônicas  “há  um  fenômeno estranho  que  pode  ser

explicado de duas maneiras, por tipos de causas naturais e sobrenaturais. A possibilidade de vacilar

entre ambas cria o efeito fantástico”330. E, nesse caso, quem vacila entre as duas possibilidades é o

leitor.

Para exemplificarmos nossa concepção da existência do fantástico nas obras de João de

Minas, escolhemos a crônica O Cavallo de Átila, publicada no livro Jantando um Defunto (1929)

que mesmo o autor assegurando a veracidade do fato ocorrido, não temos dúvidas em relação a

presença do elemento fantástico. João de Minas chama a atenção “dos espiritas e occultistas para o

que se vai ler, tudo aqui e' a expressão da verdade. Mudei os nomes, mudei o local dos factos, etc,

por motivos que facilmente se comprehendem. Estou prompto,  porém, a provar da fórma mais

completa o que aqui escrevo”331.

Em O Cavallo de Átila, João de Minas narra sua passagem pela fazenda do coronel sul-rio-

grandense, Gabriel Teste, em Campo Grande. Este tinha uma filha, D. Ricotinha por quem João de

Minas se encantou. O autor mineiro, após uma semana na fazenda, veio a conhecer Agua Doce,

“uma besta de preço”332. João de Minas veio a saber que “a besta ás vezes sumia uma semana, e

mais, de repente, como por encanto, gorda e lisa, muito mansa e amavel”333. Numa noite qualquer, o

coronel afim de testar a coragem de João de Minas:

[…] subtilmente ironico, disse para o ar, sem rumo:
– A  Agua Doce costuma sumir ás vezes, dias e dias. . . Quem sabe se ella vai a
alguma caverna mysteriosa!?... O certo é que nessas oocasiões, é debalde procural-
a...
Fez uma pausa, olhou-me signilficativamente. Continuou:
– Tenho receio é que alguma pessoa da fazenda esteja montada , no diabo do
 animal quando elle se dér ao luxo de sumir. Mas eu noto que ninguem mais
 tem coragem de montar na Agua Doce...
– Adoro a valentia... – suspirou Ricotinha.
Logo no dia seguinte, depois do almoço, disse a um peão que fosse arreiar a Agua
Doce. Eu queria experimental-a. Esse meu pedido era uma bravata. Eu desejava

329 Op., Cit., TODOROV, 1981: p. 15-16.
330 Op., Cit., TODOROV, 1981: p. 16.
331 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 115.
332 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 116.
333 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 117.
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mostrar a Ricotinha que eu era, um corajoso, um valente, um audacioso334.
 

João de Minas montou Agua Doce durante quase um mês e, às vezes o fazia ao anoitecer,

para mostrar à família sua coragem. No entanto, após descobrir que Ricotinha era noiva de um

primo, que se formava em medicina no Rio de Janeiro, João de Minas despeitado, montou Agua

Doce, depois do almoço e saiu. Foi então que distraído ele viu,

[…]  luzir  uma  estrellinha,  perversa,  no  céo sombrio.  Era  já  noite.  Despertei
desatinado do meu devaneio, tomei a rédea do animal, e olhei em torno. Eu estava
num logar que eu nunca vira, uma paragem negra, dando decididamente a idéa do
preto, do lucto, d'o mal. O caminho era pessimo, dansando entre buracos. Onde
estava eu? Lembrei-me das palavras de Ricotinha, dizendo que adorava a coragem,
e tive um medo terrível. Deixei o animal ir andando. Notei que Agua Doce mettia-
se por caminhos mais turvos e funebres e cada vez mais á vontade, como se tudo
aquillo ella ha muito conhecesse. […]. Andei assim algumas horas. Eu não sabia
absolutamente  onde  estava.  Parecia-me  viajar  para  o  outro  mundo,  para um
nublado paiz de almas e sombras penitentes. Agua Doce entrou num chapadão, de
que  subia  uma  nevoa  transparente,  como  se  um luar  eterno  nascesse  da  terra.
[…]335.

Até esse ponto da narrativa, percebemos que há um pouco da vacilação característica do

elemento fantástico, mencionado por Todorov acima. 

João de Minas, então continua:

[…] E a besta foi se evaporando do arco das minhas pernas. Transformava-se numa
formosa mulher, vestida de castellã medieval. Ero loura, muitíssimo maravilhosa.
Eu já estava no salão nobre do solar,  e tres aias ali  havia,  fiando. Eu amava a
câstellã,  que  era  casada  com um barão,  que  fôra  ás  cruzadas.  Fiquei  naquella
solennissima mansão, e ia dormindo com a castellã. Até ainda me lembro que havia
uma  armadura  de  ouro  puro num  canto  do  quarto.  Eu,  de  vez  em quando,
examinava o interior da armadura, com medo do barão ali estar escondido, e me
ver agarrado aos encantos de sua mulher, noites a fio. […]336.  

A castellã que se chamava Helena, numa determinada tarde, intencionando punir aia Cirene

– depois que essa teria dito qualquer coisa sobre a relação de Helena e João de Minas – trancou-a

nos subterrâneos do castelo, numa sala de tortura e, enterrou um alfinete em seu ventre. Em resposta

a tamanha crueldade, Cirene então amaldiçoou Helena: “– E tú, ó castellã adultera e assassina pelas

vidas adiante serás uma besta. E Cirene foi morrendo, como Jesus”337.

[…] Quando fazia uma semana da minha estadia no castello, Helena aconselhou-
me que  me  fosse  embora,  para  não  dar  nas vistas.  Eu  voltaria  depois,  com
habilidade...  Ella  mesma,  uma  noite,  foi  me levar  até  fóra  do  castello,  muito
amorosa, agarrada ao meu braço: Ao lhe dar o beijo de despedida, na noite escura,
lembrei-me da maldição que lhe lançára a crucificada. Então notei que Helenaia se
transformando em Agua Doce, em que eu ia montado, por aquelles caminhos onde

334 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 120.
335 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 122-123.
336 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 123-124.
337 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 125.
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a princípio eu me perdera, caminhos asperos e terriveis338.
Foi então que

Ia madrugando, e avistei a fazenda. Quando entrei no pateo, logo a janela do quarto
de Ricotinha se abriu,  e vi-lhe o formoso rosto. Ella empunhava uma vela,  me
reconheceu  e  deu  um grito.  Houve  um alvoroço  dentro  da  casa.  Appareceram
outras luzes. O coronel, na sala, muito pallido, me abraçou. Ricotinha chorava.
– Mas o que ha? Alguma morte?... – indaguei.
–  O  senhor  sumiu  ha  uma  semana,  na  Agua  Doce.  Faz  hoje  justamente  uma
semana. Tenho mais de 50 homens a procura-lo.... – informou o coronel339.

Após o sumiço de João de Minas, o coronel mandou amarrar a mula e, chamou alguns peões

para fazer pontaria no animal, começando pelos olhos. Segundo ele “o animal havia de morrer, que

aquillo era simplesmente o demonio...”340.

Nesse sentido, entendemos que

A realidade fantástica […] consiste de situações sociais, acontecimentos ou pessoas
que  inserem  no  universo  social  conhecido  um  elemento  estranho.  Ocorre  o
fantástico quando, no contexto de normas estabelecidas, sólidas e controladas por
leis  naturais,  irrompe o insólito e o inadmissível  na legalidade objetiva. É uma
alteração  da  concatenação  determinada  dos fenômenos  pela  aparição  de  uma
relação intrusa. Os acontecimentos ou os indivíduos que passam por experiências
estranhas  são  percebidos  como  pertencentes  ao  mundo  do  incerto.  A  figura
metafórica, nesse  caso,  torna-se  concreta,  consubstancializando-se  como  real
[…]341.

Todorov também buscou outras definições do fantástico mas, 

[…] em todas  aparece  o  “mistério”,  o  “inexplicável”  o  “inadmissível”,  que  se
introduz  na  “vida  real”,  ou  no  “mundo  real”,  ou  na  inalterável  legalidade
cotidiana”.  Estas  definições  se  encontram  globalmente  incluídas  em  que
propunham […] e que implicava já a existência de duas ordens de acontecimentos:
os do mundo natural e os do mundo sobrenatural. […]. Além disso, põe a ênfase no
caráter  diferencial do  fantástico  (como  linha  divisória  entre  o  estranho  e  o
maravilhoso), em lugar de transformá-lo em uma substância […]342.
 

Entretanto, Todorov em outro relato fantástico, chamado o Manuscrito de Saragoça de Jan

Potocki afirma que nessa história, quem vacila é o personagem. 

[…] É ele quem, ao longo da intriga terá que optar entre duas interpretações. Mas
se o  leitor  conhecesse de antemão a  “verdade”,  se  soubesse  por  qual  dos  dois
sentidos terá que decidir-se, a situação seria muito distinta. O fantástico implica
pois  uma  integração  do  leitor com  o  mundo  dos  personagens;  define-se  pela
percepção ambígua que o próprio leitor tem dos acontecimentos relatados. […]. A
vacilação do leitor é pois a primeira condição do fantástico. […].343. 

Para Todorov, além da vacilação do leitor e do personagem, há ainda o elemento  perigoso

da interpretação. Isso se dá quando o leitor sai do mundo do personagem – o qual ele pode se

338 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 125.
339 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 127.
340 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 128.
341 Op., Cit., LAPLANTINE, 2003: p. 15.
342 Op., Cit., TODOROV, 1981: p. 16.
343 Op., Cit., TODOROV, 1981: p. 18-19.
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identificar ou não – e volta para a sua própria prática de leitor. Assim, compreendemos então que “o

fantástico  implica  pois  não  só  a  existência  de  um  acontecimento  estranho,  que provoca  uma

vacilação no leitor e o herói, mas também uma maneira de ler, que […] não deve ser nem “poética”

nem “alegórica””344. 

De acordo com Todorov, para completar sua definição do fantástico, o autor adverte para a

necessidade de se cumprir três condições:

Em primeiro lugar, é necessário que o texto obrigue ao leitor a considerar o mundo
dos  personagens  como  um  mundo  de  pessoas  reais,  e  a vacilar  entre  uma
explicação natural  e uma explicação sobrenatural  dos acontecimentos evocados.
Logo, esta vacilação pode ser também sentida por um personagem de tal modo, o
papel  do leitor  está,  por assim dizê-lo,  crédulo a um personagem e,  ao mesmo
tempo a vacilação está representada, converte-se em um dos temas da obra; no caso
de uma leitura ingênua, o leitor real se identifica com o personagem. Finalmente, é
importante  que  o  leitor adote  uma  determinada  atitude  frente  ao  texto:  deverá
rechaçar tanto a interpretação alegórica como a interpretação “poética”. Estas três
exigências  não  têm  o  mesmo  valor.  A  primeira  e  a terceira  constituem
verdadeiramente o gênero; a segunda pode não cumprir-se. Entretanto, a maioria
dos exemplos cumprem com as três345.

 
Além disso, segundo Laplantine,

[…] O fantástico sempre  reconstrói  a  realidade dada,  assim como os  símbolos
contextualizados  em  sistemas  sociais,  religiosos  ou  profanos  definidos,  para
deslocá-los propondo outra realidade, sujeita a outras regras e a normas diferentes.
O  fantástico  é  caracterizado  pela  vacilação  e  indeterminação  de  indivíduos  e
acontecimentos, desenvolvendo-se no cotidiano presente. O fantástico é o mundo
ao revés, tratando da percepção particular do acontecimento e da sua repercussão
no indivíduo que o presencia ou sofre a sua ação. […]346.

Todorov, no entanto, ainda cria outras subdivisões para o fantástico, entre elas destacamos o

que o autor concebe como fantástico-maravilhoso, isso pois, acreditamos ser uma característica das

crônicas de João de Minas. 

Assim, o relato baseado no fantástico-maravilhoso é aquele que termina com a aceitação do

sobrenatural. Ou seja, “este, pelo fato mesmo de ficar inexplicado, não racionalizado, sugere-nos,

em efeito, a existência do sobrenatural”347. O limite entre o real e o sobrenatural “será, pois, incerto,

entretanto, a presença ou ausência de certos detalhes permitirá sempre tomar uma decisão”348.

3.2 O Sobrenatural

344 Op., Cit., TODOROV, 1981: p. 19.
345 Op., Cit., TODOROV, 1981: p. 19-20.
346 Op., Cit., LAPLANTINE, 2003: p. 15.
347 Op., Cit., TODOROV, 1981: p. 29.
348 Op., Cit., TODOROV, 1981: p. 29.
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Ao longo da história, os movimentos religiosos receberam numerosas designações, como

por exemplo, "movimentos nativistas", "revivalistas", "messiânicos", "quiliásticos", "milenaristas",

"revolucionários"  ou  "reformistas",  "proféticos",  "sincréticos",  "deprivation  cults",  "cultos  de

crise", etc. No Brasil, os termos mais utilizados são "messianismo" e "milenarismo". Maria Isaura

Pereira  de  Queiroz349 critica  a  utilização  das  duas  expressões  como  sinônimos;  para  ela,  o

messianismo é apenas uma subdivisão do problema do Milênio, sendo este último o Reino Celeste

na terra, que pode realizar-se mesmo sem a intervenção humana. Os dois conceitos são entendidos

como pertencentes, o primeiro, ao processo social e, o segundo a concepção teológica da graça. O

Milênio traz consigo o Messias: a consciência messiânica surge no meio social antes de cristalizar-

se numa personagem. 

É possível observar que messias e milênio são conceitos resultantes da tradição judáico-

cristã, que constitui a base do catolicismo ortodoxo, mas não pertencem aos modos da religiosidade

popular no meio rural brasileiro. Elas são, sobretudo, categorias úteis para definir e classificar um

tipo de fenômeno religioso que ocorre nas mais diversas culturas e nas mais diversas épocas. Tais

categorias – herdadas de uma história religiosa – foram funcionais também para a recuperação da

"dignidade" histórica e religiosa de manifestações e de povos até então "selvagens" e "bárbaros".

Os conceitos messianismo ou milenarismo, empreendidos desse modo, nos mostram que o

sentimento religioso  vivido, como ato efervescente, invade a sociedade ou o grupo religioso, em

momentos de sobressalto da vida, como forma de mudança da realidade, seja realidade social e

política ou mesmo religiosa.

Benedicta Cypriana Gomes personagem principal do único movimento messiânico ocorrido

no Brasil Central, que viria a ser chamada por João de Minas em seu livro  Mulheres e Monstros

(1933) “uma santa completa, rápida, fácil e gordinha”350 “a santa, a divina, a morena sagrada”351,

fundou o que Vasconcellos352 denominou de “nova religião”, esta que poderia ser vista como uma

junção de elementos da religião católica, espírita e das tradicionais religiosidades populares.

João de Minas relata que fora ao movimento de Santa Dica, na região em que ele percorreu

junto com seu guia Bastião. Segundo o autor, Bastião era “gigantesco, baiano e crédulo”353. Sua

credulidade pode ser  notada,  de acordo com João de Minas,  “diante  do místerio  da vida e  da

morte”354:

– Eu num sei... Mais há morrê e vivê!...

349 QUEIROZ, 1965.
350 MINAS, 1933: p. 168.
351 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 172.
352 VASCONCELLOS, 1991.
353 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 167.
354 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 167.
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Eu só quero qui a santa mi sarve a minharma. Ela já disse qui vai pru inferno só
quem ela quisé. Mais eu quero ficá agarantido, e si fôsse pissive eu quiria qui a
santa me inscrevesse num papé a minha absorvição di meus pecadu...355  

É importante ressaltar,  no entanto que sempre que o  sertanejo  aparece em diálogos nas

obras de João de Minas, o autor enfatiza a linguagem regional do mesmo, assim como, suas crenças

e hábitos. Sobre Santa Dica Bastião acrescenta que “– Ela é santa toda vida. E' santa qui nem um

absurdo. Aquilo alí num tem um fiapinho de cabelo qui num seja santo. E ela é virge!356”  

A religiosidade de Benedicta Cypriana, objetivava dar fim a ordem vigente pela constituição

de uma República dos Anjos e a situação de insatisfação daqueles que viviam à margem de uma

política de oligarquias, comum em regiões de sertão, assim como o tenentismo. Entre as propostas

do movimento, estava abolir os conflitos de subordinação dos trabalhadores ao poder dos coronéis,

estes que mais tarde foram responsáveis por liquidar o “movimento dos anjos”, pois, ia contra seus

interesses e desmoralizavam sua autoridade.

Benedicta Cypriana Gomes, era a filha mais velha de oito irmãos e, possuía uma doença

conhecida por catalepsia que por diversas vezes a fez parecer morta. Segundo Filho357 antes do

nascimento de Dica (13 de abril de 1905) seu pai (Benedicto Cypriano) tivera um sonho em que um

anjo lhe dizia que sua filha teria uma missão muito importante, e que ele precisaria ter forças para

ajudá-la a cumprir.

Para o autor, antes mesmo da década de 1920 – quando realmente o movimento se iniciou –

Dica teria supostamente ressuscitado duas vezes, uma quando nascera e outra quando tinha apenas

dois anos de idade. Porém, é somente em 1920, quando Dica foi considerada morta pela terceira

vez que sua fama de fato se espalha e seu movimento messiânico tem início concreto. Mas, 

[...]  para iniciar e dar continuidade ao “Movimento dos Anjos”,  não bastavam
fatos extraordinários, como uma ressurreição, ou mesmo a presença de vozes que
apontassem  Dica  como  sendo  uma  “menina  especial”;  Dica  necessitava  de
capacidades  psicomotoras  e  intelectuais  para  abstrair  e  estabelecer  uma  nova
“doutrina”  e  religiosidade,  ou  mesmo  manipular  elementos  do  sagrado,  que
permitisse ao povo ter condições de nela acreditar, e a ela seguir358.

Mesmo ainda criança, quando sentiu manifestarem seus dons proféticos e milagrosos, isso

não fez de Dica uma santa ou profetiza. Era preciso que ela tivesse idade suficiente para que seus

procedimentos dessem início a uma nova religiosidade. Tais milagres foram descritos por João de

Minas que ao percorrer Goiás no final do ano de 1927 dizia,

[…] Ela, como o divino Jesús, teria já curado enfermos, impondo-lhes as mãos.
Os  paralíticos,  os  aleijados,  os  tortos,  os  pequenos  ou  curtos,  os  grandes  ou

355 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 167.
356 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 167.
357 FILHO, 2009.
358 Op., Cit., FILHO, 2009: p. 34.
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compridos de mais, os grossos como barricas de sebo, e os finos e secos como
espetos, os possuídos do demônio, os feridos de amor trágico, e fatal, etc., etc., a
todos  a  santa  teria  já  curado  ou  concertado,  dando  sempre  o  seu  jeitinho
milagroso.  Grandissíssima  santa!  E  não  cobrava,  não  tinha  balcão,  não  tinha
catálogo de amostras e preços. Mas recebia esmolas....359 

 

O movimento de Santa Dica, chegou a ser comparado ao de Canudos. Após o advento bem

relatado por Euclides da Cunha em Os Sertões, todos temiam que um acontecimento semelhante

pudesse vir a ocorrer no Brasil Central. João de Minas dizia:

Ela estava ligada a bandoleiros – disso tinha informações a polícia  goiana – e
preparava em Goiás talvez o mais inexpugnável  reduto do cangaço. Santa Dica
usava  de  processos  terríveis  de  fanatização,  e  que,  na  verdade,  si  não  fossem
embargados a tempo, renovariam em Goiaz o drama de Canudos360.

De acordo com Silva361, a fazenda Mozondó362, local onde foi construída a Comunidade de

Benedicta Cypriano, é atualmente, uma das propriedades rurais do município de Pirenópolis. Além

de ser o local de nascimento de Benedicta, também era seu pai dono de uma parcela do condomínio

que formava a fazenda. Assim, a utilização por Benedicta Cypriana dessas terras, surgiu como um

fato inquietante  ao governo, pois,  naquele lugar,  seria  estabelecido um movimento que viria  a

infringir normas impostas, ameaçando os interesses dos grandes proprietários de terras. Em apenas

dois anos (1923-1925) o povoado de Lagoas se firmou como comunidade e Santa Dica, em pouco,

se tornou forte influência política da região. 

Às  margens  do  Rio  dos  Peixes  –  chamado  de  Rio  Jordão "por  ser  milagroso"  –  Dica

realizou suas primeiras curas e transmitiu a seu povo o "recado dos anjos". Ali, desde as primeiras

horas da luz do dia, a comunidade formava um mutirão na terra ao som de cânticos de trabalho.

Para garantir-se a subsistência e a segurança, a partir de suas necessidades, pregava-se no reduto a

igualdade, a luta pela abolição dos impostos e a distribuição de terras sob o lema "a terra é de

Deus"363. 

Para Vasconcellos364, não é possível dizer com precisão o número de pessoas que foram

viver na Lagoa. Há aqueles que afirmam ter conhecido o lugarejo ou mesmo os que dele ouviram

falar, que apontam cifras diferentes para população do Jordão. 

Algumas testemunhas crêem que lá viviam 300 pessoas. Mas a grande maioria
delas diz ser de mais de 500 ou mesmo 600 os que estavam fixados no reduto. A
certeza existente é que o lugarejo se viu, de repente, acrescido de um número

359 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 168.
360 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 172-173.
361 SILVA, 2005.
362 A fazenda Mozondó pertencia  a  vinte  famílias.  Suas  terras,  às  margens  do  rio  do  Peixe,  servia  de  pouso  às

populações vizinhas e aos viajantes que por ali passavam. O pequeno aglomerado de casas, era, na verdade, ranchos
de pau-a-pique e palha. (VASCONCELLOS, 1991: p. 81)

363 VASCONCELLOS, 1991.
364 Op., Cit., VASCONCELLOS, 1991.
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substancial  de  habitantes  e  que  aquela  aldeiola  de  umas  dozes  casas  se
transformou em uma vila coberta de casas, ranchos e fogos [...] se os fiéis são
aproximadamente 600, o número de visitantes é calculado em 60 mil para os dois
anos em que Benedita esteve na Lagoa 365. 

Não só a  figura de Santa Dica cresceu em fama e devoção,  mas,  também seu lugar  de

habitação. A fazenda Mozondó, antes tão pequena e sem muita expressão tornava-se cada vez mais

conhecida, visitada e povoada. Tal fato traria desconforto as oligarquias locais que preocupados

com a disseminação das ideias de Dica – uma vez que, vivendo da coletividade e com seus ideais

de  divisão  da  propriedade,  atraiu  vários  trabalhadores  pois,  o  que  era  produzido  era  também

repartido entre todos os membros que viviam em suas terras – passaram a atacá-la de diversas

formas.

Silva366 afirma que Dica, 

[...]  tornou-se  então um alvo dos grandes proprietários,  que viram suas  terras
sendo  invadidas  e tomadas por conta das palavras dela sobre divisão territorial
igualitária e de direito de todos,  além dela também ter  deixado muitos desses
proprietários,  sem  um  número  suficiente  de  trabalhadores,  pois  os  mais
insatisfeitos, deixaram os seus trabalhos e foram viver em sua Comunidade367. 

Pela sua condição de líder, Santa Dica passou a ser utilizada nos primeiros tempos pelos

chefes políticos da região. O seu poder e a evolução de sua comunidade, despertaram atenções e

causaram preocupações à classe dominante. O desejo de autonomia de Santa Dica e seus seguidores

pode ser visto no momento em que deixavam de trabalhar aos sábados, contrariando os coronéis da

região que sofriam com a mão-de-obra escassa. 

Os fazendeiros já se queixam, que apesar da falta extraordinária de braços para a
lavoura e outros serviços, não podem vencer a obstinação de certos fanáticos que
recusam a trabalhar nos sábbados porque a tal moça (?!) do Rio do Peixe affirma
que nesse dia não se deve trabalhar368. 

No entanto, em sua narrativa sobre o movimento de Santa Dica, João de Minas não vai a

Mozondó. Segundo o autor que afirma ter “saído cedo de Anápolis, via Inhumas, ex-Goiabeiras369”

e, chegado à “Fazenda do Bananal, no município goiano de Itaberaí, ex-Curralinho, a umas cinco

léguas da capital do retrospectivo Estado de Goiaz370”, o local onde ele encontrara a Santa era na

verdade uma “segunda edição  em número  incomparàvelmente  reduzido371”  de  seu  movimento.

Onde, as pessoas que se encontravam no local “acreditavam cegamente nas promessas da perigosa

365 Op., Cit., VASCONCELLOS, 1991: p. 83.
366 Op., Cit., SILVA, 2005.
367 Op., Cit., SILVA, 2005: p. 40.
368 Jornal Santuário de Trindade, 04/10/1924.
369 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 171.
370 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 171.
371 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 173.
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mulherzinha372”.

Viajando Goiás e informado de toda essa encrenca, não resisti ao desejo de, me
fantasiando  de  adepto,  penetrar  o  campo  místico  de  santa  Dica.  Eu  seria
naturalmente bem recebido, pois eu me dizia boiadeiro, e os boiadeiros sempre têm
dinheiro  e  são  bons  adeptos...  Toda  essa  segunda  edição  de  santa  Dica  foi  de
setembro de 1926 aos últimos dias de janeiro de 1927. E, afinal, aquela noite, em
que eu entrava a porteira da fazenda do Bananal, era 18 de janeiro de 1927. […]373.

De acordo com o autor “cercavam-na uns cincoenta fanáticos, alguns fazendeiros dignos, de

remediados  recursos,  e  que  tudo tinham abandonado para  acompanhar  a  diabólica  santa374”.  A

comunidade foi orientada pelas resoluções de Santa Dica,  que seriam tomadas a partir  de seus

"encontros" com os anjos, durante seus transes. Segundo João de Minas,

A santa, por exemplo, afirmava que, certo dia, o dia que lhe parecesse oportuno, ela
faria descer do céu uma escada de cordas. Pela escada, então, se despejaria um
batalhão de anjos  danados,  armados de fuzil,  e  que tomariam,  para começar,  a
capital  goiana.  Assim  seria  o  chefe  de  Polícia  levado  ao  rio  do  Peixe,  em
Pirenópolis – o rio Jordão de Santa Dica, onde se dera antes a famosa tragédia 375,
num encontro de mais de mil  fanáticos com uma expedição policial goiana – e
atirado à água, “com trêis pidrinha de sar e uma pitada de cinza pru riba” (palavras
exatas de Santa Dica)376.

Em  1925  o  povoado  de  Lagolândia  foi  cercado  com  um  batalhão  da  Polícia  Militar

comandado pelo  então  Chefe  de  Polícia  Militar  do  Estado,  Celso Calmon377.  Em seu relatório

policial, Calmon alerta o governo sobre a necessidade da prisão preventiva de Benedicta Cypriana

372 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 173.
373 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 178.
374 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 172.
375 A tragédia mencionada por João de Minas se trata de uma ação da polícia goiana onde, adentrando o povoado de

Lagoas, num massacre que durou 24 horas, participantes das operações militares atestam que haviam lá 15 mil
pessoas  sendo  que  somente  1.500  homens  capacitados  para  a  luta;  os  demais  eram  mulheres,  crianças  e
incapacitados. Testemunhas oculares relataram que Dica, vestida de branco, teve sua roupa toda traçada de balas de
metralhadoras e não foi ferida. As balas batiam em seu corpo e caíam no chão. Só podia ser milagre. Apenas três
pessoas morreram, seu tio Juca Cipriano, José Belo e Benedito Rodrigues. Pois, no fundo da casa passava o rio dos
Peixes – batizado de Jordão por Dica – tido como milagroso e curativo, e Dica mandou que todos se atirassem no
rio – que estava cheio e se salvassem. O fato de não ter morrido muita gente sob o fogo das metralhadoras e os
poucos afogamentos, reforçou a crença no milagre, que atribuíam a Santa Dica. (O Popular, 28/03/1976). Além
disso, conforme depoimentos de Severino Teles, após 13 dias de refúgio na fazenda Botelho, Santa Dica e Alfredo
dos Santos se entregaram. Contam que grande parte dos cortiços, de palha e papelão havia sido queimada pelos
militares, o que derivou o nome do episódio como “o dia do fogo”. (Diário da Manhã, 14/04/1983). Com isso, a
Santa passa a ser acusada de vários crimes, tendo assim que submeter-se a exames, por profissionais da medicina
que, comprovassem seu estado de saúde. Declaração: (Dr. Olavo Baptista) – 6/3/26. Eu, abaixo assignado, Dr. em
medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, atesto que Benedicta Cypriano Gomes padece de neurose
hystérica,  cujo  estado  psicológico  é  representado  pela  forma  de  delírio  religioso  pelo  qual  é  inteiramente
empolgada, delírio esse que é verdadeiro equivalente clínico ao ataque hystérico. (processo n 651. P. 137-A.  In:
REZENDE, 2009: 27-28). O desembargador Francisco Emílio Povoa, não reconheceu culpa nos detidos, sendo o
governo obrigado a soltar alguns deles antes do cumprimento de suas penas, entre eles estava Dica – que na cidade
de Goiás condenada a pagar multa e cumprir um ano de prisão, ganhou liberdade antes mesmo de completar a pena.
(O Popular, 28/03/1976). Entretanto, foi pedido pelas autoridades do Estado, que a Santa não retornasse ao reduto. 

376 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 173.
377 Correio Oficial, 04/11/1925: p. 2.
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Gomes  e  seus  cúmplices  Manoel  José  Torres,  vulgo  Caxeado,  Alfredo  dos  Santos,  Jacintho

Cypriano Gomes, Gustavo Cypriano Gomes e Benedicto Cypriano Gomes, aplicando sanção penal

a partir do art. 157. § 1º e referência ao art. 21 § 1º378. Calmon ainda afirmava,

Delinqüentes temíveis pela sua audácia, pela sua incultura, pelo desconhecimento
das nossas leis e instituições, a ação da justiça jamais se exercitará sem a sua
previa  captura.  [...]  estão  a  dizer  do  crime,  dos  criminosos  e  da  necessidade
inadiável e urgente da prisão preventiva de taes infractores da Lei Penal […]. Não
tivesse a prática do espiritismo, magia e seus sortilégios uma classificação sui-
generis  no  nosso  Código  Penal,  dir-se-hia  que  estávamos  deante  de  uma  das
modalidades do estellionato379. 

De acordo com Filho380 Santa Dica, após tal evento ocorrido no Rio do Peixe, foi convidada

pela Federação Espírita do Brasil a mudar-se, com alguns seguidores para o Rio de Janeiro – de

onde ela retornaria mais tarde ao Estado de Goiás casada com um jornalista carioca chamado Mário

Mendes. Sobre isso João de Minas acrescenta,

O caso é que enxotada do Estado, a saborosa morena, com os seus olhos quentes e
negros, foi para o Rio. E lá conheceu um tal Mário Mendes, jornalista, que veio
com ela a Goiaz, para o negócio de vender o céu a prestações aos trouxas... Mário
Mendes com a amante dava sessões espíritas, ou de macumba, nas fazendas, onde
aparecia  enfiado  numa  farda  vermelha  de  general,  para  melhor  assombrar  e
convencer os pobres sertanejos381.

João de Minas ainda afirma ter  participado de uma sessão divina nessa tal  Fazenda do

Bananal. Segundo o autor,

Era um terror delicioso quando Mário Mendes, com santa Dica ao lado, presidindo
as  sessões  divinas,  erguia  a  voz  cava,  rezava  um padre-nosso,  e,  de  repente,
puxando de uma espada velha, que não o largava, começava a esgrimir o espaço... 
Diziam os fanáticos que, com o poder de Santa Dica, que nesses momentos caía em
transe, cada golpe daqueles ia direitinho na barriga ou no coração dos inimigos da
santa. Por fim, o repórter dava o golpe final, de ponta, e bramia: 
— Toma, Burugundum! 
A  assistência  então  entoava  uma  melopéia  triste,  em  que  havia  o  nome
Burugundum. 
Santa Dica espumava, em transe. Passava no ar um magnetismo violento. Havia
sangue no ambiente. E estava morto – ou condenado fatalmente à morte próxima –
o chefe de polícia de Goiaz, porque Burugundum, na linguagem doida daqueles
vagabundos, era êsse competente cidadão, e aquele último golpe de ponta de Mário

378 Artigo  157  –  praticar  o  espiritismo,  a  magia  e  seus  sortilégios,  usar  talismãs  e  cartomancias,  para  despertar
sentimentos de ódio ou amor,inculcar curas de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a
credulidade pública. Penas: de prisão cellular por um a seis mezes e multa de 100$ a 500$. 1º Parágrafo – Si por
influência,  ou  por  conseqüência  de  qualquer  destes  meios,  resultarem  ao  paciente  primação,  ou  alteração,
temporária ou permanente, das faculdades psychicas: Penas: de prisão cellular, por um a seis anos e multa de 200$ a
500$. Artigo 21 – Serão cúmplices: 1º parágrafo – Os que não tendo resolvido ou provocado de qualquer modo o
crime, forneceram instruções para commentte-lo, e prestarem auxílio à sua execução. (Código Penal 1910. P. 315.
Cap. II – saúde pública. In: REZENDE, 2009: p. 24).

379 Correio Oficial, 04/11/1925: p. 2-3.
380 Op., Cit., FILHO, 2009.
381 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 174.
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Mendes era destinado ao seu coração... 
Ah! estava frito o Chefe! Fritíssimo. E terminava a sessão382. 

Mas, João de Minas não era de tudo descrente e, por isso afirmava que “há sempre uma

fraqueza  mística  vigilando  no  mistério  da  alma  humana383”.  Com isso,  na  sessão  assistida  na

Fazenda, ele narra:

Bastião, ao meu lado, também se ajoelhou. Levantava-se da sala fechada um ruído
piedoso,  grave,  quase  doloroso.  Os  fanáticos  rezavam  cantando.  Ajoelhei-me
também, nem sei porquê. 
Aos  poucos,  aquele  canto  me  parecia  a  interrogação  eterna  da  dúvida  e  do
sofrimento humano, diante da implacável indiferença divina. 
O canto era como que um pranto, imemorial e resignado, diante do mistério da vida
e da morte, diante da fatalidade do destino, diante da beleza irresistível do mal e do
crime, diante do vendaval das dores humanas... Aqueles pobres fanáticos, ali, eram
desgraçados porque eram humanos. 
O que faziam êles, ali, palpitantes e desvairados? Faziam o que fazem todas as
religiões. Queriam achar a chave dos mistérios do Além e com ela abririam as
portas de todas as complicações dêste mundo. 
Eu mesmo, alí ajoelhado como qualquer fanático – oh insondável fraqueza da alma
humana!... – Ia  me perguntando si não era êsse o ideal humano, achar a razão por
que um homem não é um simples aparêlho fecal... 
Sim, eu me comovia, ou me estupidificava384. 

Entretanto, na tentativa de negar qualquer fraqueza religiosa e adesão ao sobrenatural, vinda

de um homem moderno, João de Minas acrescenta:

De repente, lembrei-me de Bastião, e minha vaidade deu o alarma. Achei que não
era  conveniente  que  Bastião  me  visse  alí  agachado,  colado  ao  chão,  de  uma
maneira tão pouco jornalística e científica... 
Não, eu não era um bobo qualquer!... Era um espírito emancipado, digno do século
vinte... 
E erguí-me, fazendo-me de duro, mas é verdade que com as pernas da alma um
pouco trêmulas... [...]385. 

A Santa do Rio do Peixe, além de enfrentar processos criminais, sofreu perseguições das

oligarquias e, também da Igreja Católica, como é o caso do  Jornal Santuário de Trindade, que

publicou em 1925 que Dica “não passa de uma ignorante e hystérica que está enriquecendo à custa

do povo ignorante e propenso a cousas sensacionaes386”. Tal jornal acreditava que a presença de

elementos  da  religião  católica,  juntamente  com  elementos  espirituais  eram  apropriados  e

manipulados por Dica, segundo interesses favoráveis à seu movimento.

Tanto nos jornais que circulavam na época como na literatura de João de Minas, Santa Dica

e  Mário  Mendes eram vistos  como aproveitadores  que  estavam ali,  para  explorar  os  fanáticos

382 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 175-176.
383 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 178.
384 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 179-180.
385 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 181.
386 Jornal Santuário de Trindade, Campinas, 1924 – nº 66
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adeptos ao messianismo da Santa. De acordo com João de Minas,

A lógica,  os  guizos,  as  penas  de  pavão,  os  cincerros  de  Mário  Mendes  eram
irresistíveis. Os novos adeptos caíam com 50$, com 100$, com 500$ ou com mais,
muito mais... 
E  o  repórter  –  que  era  o  caixa  –  enchia  o  bolso,  com  um  ar  de  sacrifício,
examinando bem si as notas já não eram corridas, porque os caipiras guardam anos
o mesmo dinheiro. 
Ora, êsses fatos tinham de chegar ao conhecimento do govêrno goiano, que sempre
soubera combater os fanáticos com arma na mão. 
Em dezembro de 1926, não querendo repetir com a mesma Santa Dica a sangueira
do rio do Peixe, onde só afogados no rio morreram mais de cem fanáticos, o chefe
de polícia  mandou uma força intimar  Santa Dica e  seu amante  a dissolver seu
grupo de fanático, e em seguida deixar o Estado.
Desse modo, nada lhes aconteceria. Mário Mendes parlamentou em particular com
o chefe da força, e tudo prometeu. 
Mas foi adiando o cumprimento da promessa, pois um sitiante de Anápolis viria em
fins de janeiro trazer-lhe quinze contos em dinheiro, produto da venda de todos
seus bens (ficando sua família, naturalmente, na miséria). 
Para essa época também, hàbilmente, Santa Dica marcara a decida dos anjos do
céu, pela escada de cordas...387 

Ao mesmo tempo,  a  líder  religiosa  participou  de  batalhas  contra  e  a  favor  ao  próprio

governo e, atraindo sempre mais seguidores. Geralmente, Dica tinha de 3 a 5 mil pessoas às suas

ordens que lhe obedeciam cegamente. Seu prestígio, passou a influenciar chefes políticos regionais

que ouvindo os rumores do movimento, temia que se formasse um núcleo revolucionário para subir

ao poder. 

João de Minas ainda nos chama atenção ao narrar sobre as pessoas que seguiam Santa Dica.

O autor afirma que ao final da sessão presenciada por ele,

[…] Os fanáticos, uns setenta homens e mulheres, saíram ao pátio. 
Eu e Bastião íamos entrar, à procura de Santa Dica, quando me pediram: 
— O sior tem fosco? 
Fui puxando o fósforo do bolso. Logo, porém, fiquei paralisado, vendo diante de
mim, à luz que saía do salão, pela porta, um homem nu, de uns 50 anos, barbado,
muito sério e firme. Dei o fósforo. 
Ele acendeu o cigarrão de palha, puxou uma fumaça, soprou, passou a mão calma
pelo capinzal das barbas, e seguiu, pausado e correto. 
Só então comecei a notar que havia alí outros homens nus. Eram quatro. 
Vi mais um moço simpático, com as mãos amarradas nas costas, certamente por
penitência, ou por alguma promessa. 
Vi, também, uma moça completamente nua. Tinha o cabelo cortado à la garçonne,
e era loura. Não era feia, nem pouco aproveitável. Tinha um ar tolo, como remoto e
indiferente. 
Perguntei-lhe: 
— Porquê você está nua?... 
Ela era virgem, e se chamava Maria Coutinho. 
Explicou-me que era porque, quando descesse a escada do céu, para a vinda dos
anjos, ela treparia para o paraíso, pela escada... 
Só os nus vão para o céu, ensinara Santa Dica... Por isso ela estava pelada. E seu

387 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 176-178.
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pai também subiria para o céu...388 

Todavia na marcha da Coluna Prestes a Goiás, Dica foi convidada a unir forças ao governo,

impedindo assim, a entrada da Coluna neste território e, de acordo com Mendonça Teles389 a Santa

atendeu as solicitações do governo e deu o primeiro passo no caminho das perseguições onde, este

mesmo governo haveria de se colocar contra a santa. A força militar de Dica provocou temores nos

coronéis da região que alertavam o governador Brasil Caiado contra um episódio de Canudos em

Goiás. 

Mas,  foi  na  Revolução  Constitucionalista  de  1932  que  Santa  Dica  teve  a  sua  grande

participação. Convidada a cooperar, formou uma companhia de 88 homens, autorizados a usarem

fardas do Exército  e  se incorporou ao destacamento do general Manoel Rabelo390.  Tiveram um

confronto com as forças rebeldes na Ponte Jaraguá, em São Paulo, mas, não se registrou nenhuma

baixa. Fato este, atribuído às suas forças milagrosas. Severino Teles, um dos diqueiros, presentes na

luta, revela que soldados mineiros e goianos pediam para ser comandados por Santa Dica: “com ela

sabiam que não morreriam391”.

Porém, entre aqueles que eram contra o movimento de Santa Dica – coronéis e a Igreja

Católica – havia ainda um certo João Basílio de Oliveira, então ferrenho combatente de Dica que

traduzia o estado de insatisfação de alguns pirenopolinos “enquanto o Brasil vive sob ditadura, nós

vivemos sob dicadura392”. 

O desfecho da visita de João de Minas ao movimento messiânico de Santa Dica é permeado

por ironia e por seu estilo jocoso. Segundo o autor, após ver Maria Coutinho e seu pai nus, Bastião

também retirou a própria roupa e,

Com  a  voz  alterada  pela  emoção,  num  ataque  de  misticismo,  clamava  o
desgraçado: 
— Eu tombem vou pru céu... Vou cu êles... Vou cu Santa Dica... Êste mundo num
presta... E nóis vamo sê rei lá no céu!.. 
Logo Bastião desapareceu, desvairado393. 

Após o sumiço de Bastião, João de Minas foi a procura de Santa Dica e Mario Mendes,

quando um certo sitiante de Anápolis parecia ter chegado e, trazia com ele bastante dinheiro para

colaborar com a “guerra santa”.

O caipira, um animal verminoso, um amarelão em pé, tirou do bolso um maço de
notas, 15 contos. Aquilo era o produto da queima de tudo o que o infeliz possuía

388 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 182-183.
389 TELES, 2008.
390 Diário da Manhã, 14/04/1983.
391 Diário da Manhã, 14/04/1983.
392 Diário da Manhã, 14/04/1983.
393 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 184-185.
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em Anápolis. 
A sua família – mulher e três filhos menores, impurezas indignas do céu... – êle
repudiara a pauladas. 
E correra para Santa Dica, num Ford de aluguel, numa carreira vertiginosa, com
medo de não chegar a tempo de encontrar a escada de corda decida, e por onde os
eleitos teriam de viajar para o paraíso...394

Após a chegada do sitiante de Anápolis, João de Minas narra que houve uma grande festa.

Havia, sanfona, cachaça, catira e desafio de viola – o chamado repente que veremos à respeito em

seguida.

Em determinado momento porém, após cessar a festança, o caipira, sitiante de Anápolis quis

discursar:

― Eu sou mau de todo! Sou munto mau! Quando eu vinha pra cá, eu incontrei no
caminho a sordadesca da puliça, mais di cem home, qui vinha prá guerreá cu nóis.
Daquí há pôco eles tão aquí. E êles vão morrê cumu percebêjo nágua freveno... Os
anjo vão matá eles tudo!... Ai, qui bão!
Mário Mendes saltou da cadeira, apavorado. Agarrou o orador pelo peito, e – como
fizera com Bastião, lhe deu uma bofetada. 
[…]
Fazia-se uma confusão covarde. Havia um corre-corre. 
Eu fui para o automóvel, e expliquei o que se passava a Bastião, que ficou muito
admirado. Como que o seu fanatismo esfriava. 
— Uai, pois seu Mário, aquí mi bateu na cara, tem medo di sordado?!... Intão êsse
negóço di anjo do céu é imbromação! Canaia! 
Dizendo isso, Bastião saltou do carro, com uma decisão furiosa. 
Passaram uns cinco minutos. Soou um tiro a um meio quilômetro. 
Depois,  disciplinada,  uma  descarga  circular  atroou.  Era  a  polícia  goiana!  Ia
começar o ataque à fazenda. 
[…]
Essa cena foi um golpe brutal em qualquer resto de esperança de algum fanático
mais renitente.
Todos  se  convenciam  agora  de  que  foram  furtados.  E  começaram as  queixas
chorosas ao oficial. Os pobres sertanejos burlados queriam a devolução do dinheiro
dados aos chantagistas. 
O fanático de Anápolis estava como doido. Queria, chorando, os seus 15 contos. 
Todos fôram reembolsados, pois o dinheiro, embrulhado em fôlhas de bananeira,
estava com Mário Mendes. 
Era a única bagagem com que êle ia fugindo. 
Santa Dica e Mário Mendes fôram expulsos de Goiás, levados além Paranaíba por
quatro soldados equipados395. 
 

Santa Dica teria sido presa novamente, na década de 1950, sob acusação de envolvimento

na morte do pirenopolino Zezinho Mendonça, onde ela teria ficado presa em torno de dois anos,

sendo até transferida para Goiânia. Santa Dica morreu pobre em Goiânia, no dia 9 de novembro de

1970, poucos dias depois de ser operada vítima da doença de Chagas396. 

 Embora não seja nosso objetivo saber se Santa Dica fazia milagres ou não, entendemos que

394 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 185-186.
395 Op., Cit., MINAS, 1933: p. 191-195.
396 Diário da Manhã, 14/04/1983.
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tal movimento religioso, assim como outros movimentos ocorridos pelo Brasil, se inicia em meio

rural, onde o almejo por uma mudança de vida – mudança para uma nova ordem social, seja essa

divina e sobrenatural – em busca pelo Paraíso Terrestre ou mesmo político-econômico – é o grande

propiciador do messianismo. 

Contudo,  pelo  que  pudemos  notar  em  nossas  pesquisas,  Mulheres  e  Monstros é  uma

reedição de textos publicados (com outro título) em livros anteriores. O texto sobre Santa Dica já

havia sido publicado no livro de estreia de João de Minas, Jantando um Defunto, de 1929. Antes

disso,  havia  saído  na  imprensa  do  Rio  de  Janeiro,  no  Jornal  O Paiz,  de  19/02/1928.  O livro

Mulheres  e  Monstros  foi  a  primeira  obra  de  João  de  Minas  que  tivemos  acesso  e,

contraditoriamente, o seu livro de estreia Jantando um Defunto fora o último livro da fase sertanista

do autor que pudemos encontrar.

Não obstante a análise dos textos já feita e, a percepção de que todos se tratam do mesmo

texto  sobre  Santa  Dica,  optamos por  utilizar  o  texto  do livro  Mulheres  e  Monstros devido ao

próprio título da obra escolhido por João de Minas. Afinal, Santa Dica, líder do único movimento

messiânico ocorrido em Goiás, se tornou objeto de pesquisa de vários estudiosos e junto a seu

movimento, estava ali, traçado por João de Minas, mais uma característica do povo sertanejo – a

religiosidade e o misticismo – e de sua narrativa – o sobrenatural. 

3.3 O Grotesco 

A Coluna Prestes, segundo Mendonça Teles397, foi recebida entre o pânico, o medo e o calor

da gente goiana. No Brasil na década de 1920, além das manifestações do modernismo e de uma

ideologia de progresso, – que apresentavam propostas de repensar os significados de uma elite

dominante – outros grupos também, construíram reivindicações que mostravam as insatisfações,

sobretudo das chamadas camadas urbanas.

A Coluna Prestes surge dentro do Movimento Tenentista, durante os anos de 1925 a 1927,

deslocando-se para  o interior  do país,  espalhando reformas  político-sociais  e,  desaprovando os

governos  de  Arthur  Bernardes  e  Washington  Luís.  A  Coluna  se  iniciou  após  a  derrota  do

movimento paulista de 1924, sob o comando de Miguel Costa que se uniu à Coluna de Luis Carlos

Prestes no Paraná em 1925, tendo em seu encalço tropas federais.

Nas  cidades  por  onde  passavam,  pregavam  contra  o  governo  federal  em  comícios  e

manifestos, apontando o autoritarismo do governo de Washington Luís como culpado por manter o

país sob estado de sítio desde sua posse em novembro de 1926.

397 TELES, 2008.
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Jantando um Defunto, publicada em 1929, foi a primeira obra de João de Minas lançada em

livro.  Nele  são  reunidas  quatorze  crônicas  escritas  ao  estilo  burlesco,  no  período  em que  foi

colaborador do jornal O Paiz. A tiragem inicial, lançada pela editora do próprio jornal, foi de 5000

exemplares,  número  alto  para  época  e  que  possuía  como tema  principal  os  supostos  horrores

cometidos pela Coluna Prestes.

Entretanto  João  de  Minas,  já  no  início  de  sua  obra,  chama  atenção  ao  leitor  pela

preocupação em fazê-lo crer na veracidade dos fatos descritos pelo autor:

Este livro, amargo, cruel, dolorosíssimo, eu posso affirmar que o vivi. E' uma obra
triste,  reconheço.  Escrevi  estas  paginas  sob  a  impressão  dos  factos.  "O  Paiz",
bondosamente,  os  foi  divulgando,  com um destaque que muito me  penhora.  O
leitor,  lendo-me,  imaginará  que  eu  quiz  fazer uma  literatura,  uma  arte  feroz,
banhada de sangue. Não! Eu não seria capaz, […]. Este livro é o rio da Dôr398.

De acordo com Almeida, essa preocupação com a veracidade se dá,

Talvez porque muitas das atrocidades – assassinatos com requintes de crueldade
(como  queimar  ou  enterrar  alguém  vivo,  degola  etc.),  estupros,  extorções,
espancamentos  etc.  –  são  descritas  com exagero  tendendo  para  o  grotesco  e,
também,  para  o  inverossímil.  Ao  tratar  dos  “revolucionários”,  seja  da  postura
destes  frente  às  populações  locais  ou  dos  combates  contra  tropas  legalistas,  o
grotesco da escrita costuma vir acompanhado de toques humorísticos que também
visam desqualificar  os  soldados  prestistas.  A utilização  de  ambos  os  recursos
pretende apresentar os integrantes da Coluna Prestes como o pior tipo de gente que
apareceu sobre a face da Terra399.

Tal tendência ao exagero, ao grotesco e ao inverossímil podem ser atestados, nas viagens

feitas por João de Minas, pelas terras goianas, onde ainda segundo Almeida, 

A narração da atuação de Prestes e seus companheiros,  todavia,  não é feita  de
forma direta. O autor costuma conjugar numa mesma narrativa os eventos relativos
à Coluna com outros elementos literários, como descrições das paisagens naturais,
conversas  com sertanejos  que  lhe  dão  informações  sobre  Prestes,  viagens  pelo
sertão, chegada do narrador a fazendas e povoados, presença do sobrenatural etc.
Tal  como  o  tema  central  do  livro,  esses  elementos  literários  têm  bastante
importância para caracterizar o estilo do autor ao evidenciar uma preocupação em
tratar das regiões e populações sertanejas do Brasil central […]400. 

Nesse sentido,  compreendemos que João de Minas,  em  Jantando um Defunto,  além de

narrar  sobre os  eventos  da Coluna Prestes  no Brasil  Central,  o  autor  associa  outros elementos

literários  à  sua  escrita.  Sobre  as  paisagens  naturais,  João  de  Minas  atesta  em uma  descrição

fantástica sobre o sertão 

[…] Nevoas se esbatiam, alastrando vacuidades, esboçando rios, lagoas e mares de
fumo, funereamente. A's vezes, Úma galera remota, de grandes velas de nevoa,
parecia vir rompendo aquellas aguas mortas de sonho opiado. Linhas, dorsos de

398 MINAS, 1929: p. V.
399 ALMEIDA, 2006: p. 264.
400 Op., Cit., ALMEIDA, 2006: p. 264.
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collinas  oscillavam,  com  uma  mysteriosa  mobilidade,  como  rebanhos  de
mastodontes que se recolhessem para dormir. Poucas estrellas saiam do negrume
revolto do céo, como apparições dolorosas e vingadoras no alto de ameias e torres
acastelladas. […] Cômeçou a soprar um vento vivo, cançado, arquejante. Era um
vento animal, com os seus pulmões, com as suas pernas corredoras, com a sua
obrigação,  com a  sua  finalidade,  com a  sua  razão  de  ser  na  vida,  com o  seu
coração, com a sua vontade. Eu admittia que aquelle vento quizesse me falar das
dansas  dos  troncos  seculares  nas  florestas,  das  lagunas  verdes,  das  rochas  que
passeiam estarando e rolando, dos passarinhos e bezouros refulgentes, da joalheria.
das resinas, do ridículo das orelhas de páo, do velludo sensual dos lichens, dos
olhares phosphoricos das onças acuadas nas lapas...401 

É bastante  comum nas  crônicas  reunidas  nessa  obra,  além do exagero,  a  alteridade em

relação ao habitante local. Logo em sua chegada às terras goianas, João de Minas assegura que

[…] vinha das fundas e incomparaveis terras goyanas do Araguaya. O famoso rio
Araguaya,  com suas  alvissimas  praias  de  uma  areia  de  sêda  e  velludo,  sob  a
revoada das garças e colheiros – serenas flores dos ares […]. Vi os indios carajás
assando em buracos, na terra, os grandes peixes, como o pirarucu, e comendo-os
com as tripas e tudo. Não raro um indio atravessava o rio perigoso, entre os jacarés
e sucurys. […]402. 

João de Minas estabelece outro elemento em sua narrativa, na qual devemos nos atentar: a

tentativa de depreciar os revolucionários de Prestes. Isso pois, de acordo com Almeida, 

Politicamente João de Minas era a favorável ao PRP no mandato de Washington
Luís (1926-1930) e manteve-se ao seu lado enquanto durou seu governo. João de
Minas,  nesse  mesmo  ano  de  29,  fez  campanha  ao  lado  dos  paulistas  para  as
eleições  presidenciais  de  1930,  como  membro  da  Concentração  Conservadora,
partido político mineiro que rompeu com o presidente Antonio Carlos e com o
PRM  quando  se  formou  a  Aliança  Liberal  pró-Getúlio.  […]  1930.  Com  o
movimento de outubro que destituiu Washington Luís, João de Minas fugiu para
Uberaba e daí para a Argentina403.

Assim,  tento  em vista  seu  posicionamento  político,  João  de  Minas  trata  de  asseverar  a

respeito da Coluna tenentista:

Era em meiados – não me recordo do dia certo – de Dezembro de 1926. Eu passára
Bom Jardim ( districto de Rio Bonito, município goyano), e que fica, um povoado
bravio de umas vinte casas, entre a cidade de Rio Bonito e o já famoso garimpo da
Balisa, onde se vão encontrando os mais bellos diamantes do mundo. Cheguei, ao
entardecer, á fazenda do syrio Miguel Nasser, que ali tambem tem um negocio,
onde se vende de tudo, e bem longe de Bom Jardim. Seriam 14 horas. Um grande
cachorro, honrado e gordo, comia, a um lado do caminho, o cadaver de um sujeito
irreconhecivel, cheirando vagamente mal, mas ainda aproveitavel e alimentício. O
cão,  sério  e  calmo,  mastigava  carnes,  tripas  e  farrapos  de  uma  roupa,  que  me
pareceu militar, de cívico brim pardo. A caveira do morto tinha brancuras roídas de
ossos. Notei, com desgosto, que a caveira perdera uma dentadura postiça, e tinha
assim  um  riso  tolo  e anti-hygienico.  Os  cabellos,  negros,  ainda estavam
ironicamente partidos ao meio, como para um baile, para um severo charleston. E o

401 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 26.
402 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 7.
403 Op., Cit., ALMEIDA, 2006: p. 262.
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cão, sem me ver, quasi cerrava os olhos no gozo estranhamente humano –  assim
me pareceu – de jantar aquelle despojo sinistro. […]404.  

A descrição do cão “jantando o defunto” – que seria um dos membros da Coluna – é, de

fato, bizarra e grotesca mas, se a intenção de João de Minas era retratar a Coluna Prestes, tanto

quanto nos adiantou Almeida, como “o pior tipo de gente que apareceu sobre a face da Terra”, é

certo que, a tentativa de fazer sentir o leitor vingado pelos crimes da revolução, seria o objetivo do

autor/escritor. A narrativa segue adentro para enfatizar nossa hipótese:

Nesse Dezembro, o general Prestes se vira doido, e queria varar Matto Grosso, já
antegozando a gloria de Gaiba, na Bolívia. […]. Foi preso, no seu negocio, o syrio
Miguel Nasser,  e conduzido como guia, com uma corda amarrada ao pescoço e
puxado por um cavalleiro paraguayo, que ria, bebedo, e imitava o falar turco. Essa
força era  de  78  homens,  que  entraram em Bom Jardim  com  enorme  alarido,
commandados pelo  capitão Filó,  ex-sargento da policia  de  S.  Paulo,  e  por  um
tenente Virgílio.  Mas das vinte  casas  de Bom Jardim,  onde o sertanejo Valerio
Porto com os moradores preparára uma decidida defesa, veiu uma chuva de balas.
Trava-se o combate. O pauaguayo mandou o syrio ajoelhar, deslumbrando-o com,
umas  bofetadas  nas  barbas!  […].  O  tenente  Virgílio  agoniza,  sem recursos.  E
morre.  Nessa barafunda,  Miguel Nasser  consegue fugir,  só  voltando oito horas
depois, a ver o que restava do seu rico negocio... Horror! A casa commercial estava
em  petição  de  miseria.  Os  revoltosos  tinham  feito,  a  dynamite,  uma enorme
sepultura, na estrada, e atapetaram-na com a parte mais fina – sêdas e armárinhos –
do  sortimento  da  loja.  […]. Miguel  Nasser  respirou,  um  pouco  alliviado...
Desenterrou  as  suas  mercadorias,  soffrivelmente  immundas,  emporcalhadas  de
sangue e revolução, e jogou para o seu cão de guarda o cadaver do heróe... E' assim
que, áquella hora, á minha chegada, o cão jantava tranquillamente um defunto405.
[…]. 

Desse modo, tendo a imagem e fama de assassinos é que a marcha da Coluna Prestes, viria

rumo  ao  interior  do  país.  Sabendo  disso,  o  governo  pediu  ajuda  a  Santa  Dica  –  a  líder  do

movimentos messiânico em que falamos à pouco – assim como, de seus seguidores. Reunindo 400

homens armados e a frente da tropa, e seguido para a Serra Dourada Dica guarneceu as passagens

do  Triângulo  Mineiro  impedindo  a  penetração406.  Dica  e  seus  seguidores,  “vieram  a  pé  de

Pirenópolis a Goiás e, além de serem humilhados pelo Batalhão Patriótico (de Totó Caiado) – de

onde  vieram  para  os  ajudar  –  tiveram  suas  armas  apreendidas407”.  Assim,  os  homens  que

acompanhavam Dica  entregaram suas  armas  sem resistência  e  sem suspeitarem o temor  que o

governo tinha deles operarem por conta própria. 

Entretanto,  a  participação  de  Dica  na  chamada  Coluna  Caiado408 para  combater  os

revoltosos de Prestes preocupou, tanto o governo estadual, por mostrar sua força militar diante de

todo o estado de Goiás, como desagradou a Igreja, que temendo perder seu apoio temporal para a

404 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 8-9.
405 Op., Cit., MINAS, 1929: p. 10-12.
406 Diário da Manhã, 14/04/1983.
407 Op., Cit., TELES, 2008: p. 9.
408 Coluna militar liderada pelo Senador Antônio Ramos Caiado.
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santa, atacou Dica, através do jornal Santuário de Trindade.

[...] sabemos que a tal hystérica vae começas, dagora em deante, a fazer também
casamentos. Até esta epocha sua jurisdição recebida dos anjos (risum teneatis?!)
se restringia a batisados e chrismas; agora vae também a casamentos! Poderá o
Estado ver semelhante cousa com braços cruzados?409.

Mais tarde, após ser submetida a indignidades e traições, mais uma vez ouviu-se dizer que a

Coluna Prestes – na primeira metade de 1927 – passaria novamente pelo Estado. E, Santa Dica foi

convidada mais uma vez a ajudar o Estado. Mas, de acordo com Teles,

[...] o “general” Caiado corria pelas estradas atrás de um inimigo fantástico que
estavam em toda parte, sem estar em parte alguma, só chegando a tempo de ver o
vestígio  da  passagem  de  dois  ou  mais  homens  que,  em  nome  do  Exército
Libertador,  requisitavam dinheiro  das  repartições  públicas,  animais  e  víveres,
deixando requisições devidamente assinadas. Não roubavam, não matavam, não
incendiavam,  não despiam as mulheres como fizeram os vendilhões da Pátria,
respeitavam  as  famílias  e  as  suas  requisições  eram  feitas  na  medida  das
necessidades do momento410. 

Todavia,  compreendemos  que  o  movimento  tenentista  que  foi  propagado  pela  Coluna

Prestes, trouxe versões das mais variadas em relação à sua conduta, seja pela literatura ou pela

historiografia. Do mesmo modo, é possível observar que o movimento religioso de Santa Dica, com

suas características messiânicas, trouxe desconforto ao Estado, à elite dominante, e à Igreja, pois

certamente, após o advento de Canudos, havia um temos de que se pudesse repetir no  sertão do

Brasil Central um massacre parecido. 

3.4 O Pitoresco

Tema recorrente de vários folcloristas, a cantoria de viola é reconhecidamente uma das mais

importantes tradições de poesia cantada no Brasil. De acordo com Travassos411, enraizada na região

Nordeste  do  país,  tal  cantoria  recebe  também  as  denominações  de  repente –  alusão  à

obrigatoriedade de improvisação dos versos – e desafio – alusão à prática intensamente competitiva

dos  cantadores,  que  cantam  em  duplas,  alternando-se  nas  estrofes  e  procurando  suplantar  o

parceiro-adversário na correção e originalidade dos versos. 

Segundo a autora, a maioria das hipóteses que dizem respeito às origens do desafio poético

cantado, sustentam que o repente dos cantadores brasileiros tem relação com tradições européias,

especialmente  ibéricas,  elas  mesmas conjugações  de  heranças  poéticas  e  musicais  heterogêneas

(canto sacro latino, poesia trovadoresca, poesia cantada árabe na Península Ibérica, entre outras)412. 

409 Santuário de Trindade, 1924 – nº 81
410 Op., Cit., TELES, 2008: p. 269.
411 TRAVASSOS, 2004.
412 RAMALHO, 2000 Apud TRAVASSOS, 2004.
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No entanto, embora venha sendo noticiado e estudado há mais ou menos um século, o canto

de improviso dos  repentistas não é objeto de uma bibliografia muito extensa. Por vezes, aparece

marginalmente  nos  livros,  onde  os  estudiosos  dedicam  maior  atenção  à  poesia  impressa  dos

“folhetos de cordel”. Assim, os textos disponíveis sobre o  repentismo são poucos e insuficientes

para assegurar a existência de variações locais e regionais. Talvez possamos começar a realizar

trabalhos mais substanciais e, acima de tudo etnográficos, em alguns anos. 

O repente é parte das manifestações da cultura popular do sertão – ou sertões – do Brasil e,

pode (ou não) ter representado em suas rimas elementos característicos da vida sertaneja. Nesse

sentido, recolhemos os versos presentes nas obras de João de Minas, explicitados pelo autor, na

maioria das vezes, como exótico e pitoresco em relação à sua experiência como jornalista e escritor

do litoral.  O autor mineiro conhecia muito sobre as maravilhas modernas e civilizadas (como ele

mesmo afirma), à exemplo, o cinema.

Desse modo, o repente aparece em suas obras, de maneira contemplativa no que diz respeito

ao conteúdo presente nas rimas e pitoresca, no que diz respeito ao contraste oferecido pelo hábito

do litoral.

De acordo com Roazzi413,

Uma notável característica dos repentistas é a extrema aderência aos detalhes e às
regras complexas da rima e da métrica. Esses poetas se engajam em competições
cantadas, onde lhes pode ser solicitado pela audiência que usem qualquer uma de
um  grande  número  de  possíveis  formas  poéticas,  cada  uma  das  quais  é
precisamente definida em termos de esquema de rima, número de sílabas por verso,
acentuação etc. […]414.

Em Farras com o Demônio (1930), João de Minas narra sua passagem à região do Araguaya

e acrescenta:

Não me esqueço de uma quadrinha que ouvi – numa ocasião de sincera emoção –
sobre o dr. Brasil Caiado. Era a noite de Natal. Já, na capella do povoado, suave e
cheia de palmas de burity, se celebrára a vinda de Jesus a este mundo. Passava de
meia-noite. Tudo adormecera, na paz branca e lacrimosa das estrellas. O Araguaya
– encantamento de aguas religiosas, como um outro Jordão – caminhava pela noite
divina,  tão  macio  e  commovido,  com um daquelles  reis  magos  que  vieram do
Oriente adorar o Menino, guiados pela Estrella. Eu saira pela margem do rio, com a
alma aberta ao sonho. Foi quando ouvi a melancolia cadencia de uma dansa, com
viola,  pandeiros  e  chocalhos.  Era  o  cururú415,  uma  especie  de  catira  daquellas
remotas regiões. Apaixonei-me. Numa sala de chão, uns dez pares batucavam. As
mulheres eram vistosas,  com olhos languidos e sérios.  Os homens,  vaqueiros e
pescadores de aço, tinham meneios tranquillos. E rufavam o chão com os sapatos,

413 ROAZZI, 1991.
414 ROAZZI, 1991: p. 295.
415 Cururu é um ritmo musical bastante utilizado na música caipira.  Cururu é também conhecido por  repente,  um

combate poético, um desafio em trovas ao som de violas caipiras. Nasceu como canto religioso, marcado pela
batida de pé.  Sobre isso ver:  DIAS,  Saulo Sandro Alves. O processo de escolarização da viola caipira:  novos
violeiros (in) ventano moda e identidades. São Paulo : Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2010.
(Tese de doutorado).
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fazendo a roda, pondo no meu coração uma saudade funda, uma saudade patriotica,
uma saudade nativa, digna do coração longinquo dos nossos heróes na formação da
nossa raça e soberania. Não me contive, pois eu tenho o coração fraco, e não posso
ver defunto sem chorar... Entrei no cururú. Que delicia, minha Nossa Senhora dos
Afflictos!... 

Um cantador esganiçava:
 
O dotô Brasil e o senadô,
Nois demu percuração,
Pru móde os nosso negoço
Nas época das inleição.

(O “senadô” desta quadra é o senador Antônio Ramos Caiado)

Outro violeiro respondia: 

O dotô Brasil é bão,
E' bão qui inté alumia.
Elle tem um riso intêrado,
De noite cumu de dia.

E' essa a quadrinha sobre o presidente a que me referi atrás. Ella é verdadeira. No
cururú também o illustre irmão do dr. Victor Konder ganhou a sua quadra, que é a
seguinte:
O dotô Arno Conde féde
Cumu o home mais chêroso,
O dotô Arno Conde é feio
Cumu o home mais fremoso.

A quadra que me tocou é a seguinte:

O dotô João de Mina é Ogusto,
Bastião, Ogenio e Izé.
Valente pru cinco home,
E prum bandão de muié416.

A narrativa de João de Minas no trecho acima, apresenta elementos que são comuns às

narrativas sertanistas. Exemplo disso é visto na relação feita entre o rio Araguaia e o rio Jordão

(aspecto religioso),  assim como, nos elementos de cultura popular  como o cururu,  a catira  e  o

desafio feito pelos violeiros a respeito do Senador Antônio Ramos Caiado417, dos irmão Arno e

Victor Konder418 e do próprio João de Minas.  

De acordo com Dias419, nessa perspectiva que abrange música e religiosidade, a viola foi

utilizada  como instrumento  que  acompanha  o  canto,  as  rezas,  as  danças  e  as  modas  de  viola,

integrando naturalmente à vida social desse homem do campo. Sobre o assunto, aludindo ao papel

416 MINAS, 1930: p. VII-VIII.
417 Foi deputado federal por  Goiás em 1909, reelegendo-se em diversas legislaturas posteriormente.
418 Victor  Konder  era  Ministro  da  Viação  e  Obras  Públicas  no  período  de  1926  à  1930,  durante  o  governo  de

Washington Luís. Arno Konder chegou a ser Ministro Conselheiro da Embaixada Brasileira em Washington.
419 DIAS, 2010.
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da música nesse tipo sociedade,

É possível pensarmos que a música se portou como um elemento mediador nas
relações destas comunidades rurais. Nas festas religiosas, a música atua como o fio
condutor de todo o processo ritual. É através dela que os homens e as mulheres do
lugar se reúnem e se organizam para fazer com que ritos de celebração da vida e
realizações pessoais sejam manifestos420.

Para o autor, é dessa cultura caipira que provém os folguedos tais como a folia de reis, a

festa do divino, entre outras ─ herdados da cultura portuguesa (e da prática jesuítica) ─ e a congada,

além do cururu e da catira. “Estes são o manancial das matrizes dos gêneros musicais sertanejos que

foram apropriados pela indústria fonográfica no decorrer do século XX”421. 

Entretanto, em outro trecho do autor João de Minas, na obra Mulheres e Monstros (1933), ao

narrar sua passagem pelo reduto de Santa Dica e o cotidiano dos fiéis da santa messiânica, o autor

nos conta,

Correu logo a notícia de uma ceia, com um catira depois. O chiado de uma sanfona
acordou no ar. Um tremido de viola soluçou, numa afinação amorosa.
Reinava franca alegria. O dinheiro do fanático de Anápolis iluminara o coração de
santa Dica e de Mário Mendes. Agora queriam pagar a farra...
Começavam a circular tigelinhas de cachaça. Havia uma confusão festiva.
O Capitão Anselmo, sempre nu, me chamou a uma sombra. Segredou-me:
― Eu acho qui é hoje...
― … hoje o quê?... 
O velho ficou sério, e me instruiu:
― Hoje é qui os anjo vai decê do céu!... 
De repente, fez-se no povo um clarão. Surgiu, negaceando, um violeiro, de largo
chapéu de cangaço, batido na frente, rufando caixa numa viola alastrada de fitas
multicores. Silêncio. O caboclo ia desafiar. E, de improviso, cantou:

Figo de gente assado
E picadinho de curação,
Eu comí isturdia,
E o cumpádi Lampeão.

Outro violeiro respondeu, langoroso:

Uma frissura di virge
Seu Gavião mi pidiu.
Eu le dei mior prato
Lá onde ninguém buliu... 

Estava travado o desafio. O segundo cantador era o afamado Tucano Vermelho,
tirador de orelha, ex-vaqueiro do Nordeste422. 

É possível perceber a recorrência no repente ou desafio de alguns temas, seja ele ligado à

religiosidade, ao fantástico, às questões sociais, à natureza ou até mesmo ao amor como na segunda

420 VILELA, 2004, Apud DIAS, 2010: p.11.
421 Op., Cit., DIAS, 2010: p. 12.
422 MINAS, 1933: p. 186-187.
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estrofe do  repente acima mencionado. Assim, talvez seja possível nos apropriarmos dos mesmos

temas utilizados por Alencar423 para que o leitor perceba como são feitas as rimas pelos violeiros.

Segundo  a  autora  –  que  utilizou  essa  divisão  para  distinguir  o  conjunto  da  obra  de  autores  e

compositores que incorporaram à “música regionalista” elementos da cultura erudita – tais temas

podem ser reunidos em seis grandes grupos:

- Natureza: incluindo terra, rios, peixes, aves, gado.
- Festa: viola, cachaça (valorizada positivamente ou não).
- Folclore: animais do folclore regional.
- Amor: amor romântico, família, saudade, solidão.
- Religiosidade: romarias, santos da devoção popular.
- Questões sociais: a seca, a fome, a luta pela terra, a liberdade, os retirantes424.

No entanto,  tais  temáticas podem ser  híbridas e,  transitar  livremente entre  uma e outra.

Segundo Dias425 o “violeiro mantém um trânsito do profano para o sagrado, e vice-versa, como

nenhuma outra pessoa da comunidade consegue. Ele toca nas festas da igreja e faz o pacto com o

tinhoso para tocar melhor e nem por isso é rechaçado do meio onde vive”426. Não raro, seguindo um

costume,  encontra-se  o  guizo  de cascavel  no  bojo  das  violas  dos  tocadores,  pois  atestam  os

“antigos” que este artefato melhora a qualidade do som do instrumento. 

Ao final  de  Farras  com o Demônio (1930),  João de Minas  narra  sua viagem – onde é

possível mais uma vez ver alusão ao sentimento de amor nos versos de repente –, em maio de 1924,

do pantanal de Mato Grosso à Barretos, em São Paulo, onde iam tocando “uma boiada de 2000 bois

sem sal”427. Segundo o autor,

Não ha lua.
Mas eu penso na lua,  comendo o meu prato de milho cozido com carne seca,
emquanto o Carrapato Doce – o nosso batedor de boi sonso e gado estourado –
limpa a lamina da sua alma na toalha de seda azul da viola.
Carrapato Doce é cuyabano, valente cumu quê, de chapéo de couro batido na testa,
bunitu cumu um arreio de prata.
– Canta, Carrapato...
E o campeiro de sustancia saluça, de leve, sacudindo um recortado nas cordas:

Chê! Apois não eras nascida,
E estavas do lado de trais.
Mas eu já te invocava chorando,
Temperando saluços com ais.

[…]
O Carrapato Doce vadeou já o rio da sua paixão, e sahe do outro lado, ansim:

Tê levei no mundo todo,

423 ALENCAR, 2000.
424 ALENCAR, 2000: p. 255.
425 Op., Cit., DIAS, 2010.
426 VILELA, 2004: p. 181 Apud DIAS, 2010: p.24.
427 MINAS, 1930: p. 173.
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Fui comtigo inté na morte.
Agora... me larga, marvada!
Vou seguindo a minha sorte428.

  Em Pelas terras Perdidas (1934), obra em que João de Minas narra a passagem da Coluna

Prestes por Goiás, no capítulo intitulado “Os tres assassinatos de Rio Bonito”, o autor salienta,

O meu cavalo apressava a marcha, adivinhando o pouso próximo. O camarada, o
Tartaruga, caboclo rijo de Pilão Arcado, na Bahia, cantava de leve:

Margúiei nagua fria
No meio das piranha.
Não sou daqui, ó xentes,
Sou de Carinhanha.

[…]429

E continua,

[…]

Esse  cachorro  não  póde  ouvi  falá  no  Prestes  que  não  fique  escuitando.  E'  um
cachorro de caráte. Qué vê?....
De fato, bastou que mudassemos de conversa para o cão se retirar, grave e digno. 
[…] 
No dia seguinte, muito cedo, retomavamos a viagem.
Tartaruga, jogando a mula para frente, principiava:

Eu não sou vira-vira,
Eu sou home de fé;
Des que nasci na Bahia,
Num uso saia de muié.

[…]430

Nos trechos do repente acima, podemos perceber a recorrente fala sobre a terra do retirante

onde o mesmo diz não ser de Goiás mas da Bahia.  Notamos assim, a temática da saudade,  da

religiosidade, da natureza e da “coragem” inerente ao sertanejo no momento em que ele afirma que

desde sua partida da Bahia, não usa saia de mulher – distanciando assim da fragilidade do sexo

feminino. 

Contudo, sendo o sertão comumente concebido como espaço para expansão, espaço alvo de

projetos, como outrora afirmara Moraes431,  atrativo para movimentos migratórios local cheio de

maravilhas  e,  consequentemente,  local  que  habita  um  tipo  social  específico  e  heterogêneo,

compreendemos que atraente também torna-se a cultura e as práticas populares. Com isso, João de

Minas,  enquanto  habitante  das  grandes  cidades  brasileiras,  constrói  sua  própria  imagem,

428 Op., Cit., MINAS, 1930: p. 174-175.
429 MINAS, 1934: p. 182.
430 Op., Cit., MINAS, 1934b: p. 188.
431 MORAES, 2003.
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caracterizando-a como pessoa conhecedora do sertão, destacando-se tanto como sujeito dos espaços

pouco  povoados  do  interior,  ou  como desbravador  das  terras  "desconhecidas"  do  país,  sempre

enaltecendo os aspectos exóticos e pitorescos do interior da nação.

CONCLUSÃO

Ao perfazermos esse trabalho, compreendemos que nas primeiras décadas da República, o

Brasil  sofria  com indícios de uma crise de identidade,  reforçada pela  paternidade européia que

ditava modelos políticos a serem seguidos. Entretanto, com o mundo pós primeira guerra mundial e,

com a Europa se recuperando das perdas, fez-se necessário a criação de novos referenciais para se

pensar um modelo de nação.

Concomitantemente  a  essa  crise  de  identidade,  surge  no  Brasil  uma  intelligentsia

preocupada em identificar  no passado colonial  e,  ao mesmo tempo no discurso republicano da

modernidade  e  do progresso,  um sentimento  de  nacionalidade.  Assim,  intelectuais,  escritores  e

jornalistas, formaram um grupo responsável pela formulação de ideias e representações acerca da

vida social brasileira que objetivavam antes de tudo, reconhecer àquele que viria a ser o cerne de

nossa nacionalidade.

Nísia Trindade Lima, nos mostrou que o discurso de identidade brasileira também utilizou-

se de modelos dicotômicos para formular suas teorias sobre nacionalidade. A análise da autora que

possuía como tema central o sertão-litoral, perpassou pela ideia da existência de “dois Brasis” e foi

fundamentada nos mesmos critérios que percebiam a dualidade moderno/arcaico, progresso/atraso,

civilização/barbárie como divisores de uma nação. 

O conceito de sertão apareceu no interior dessa análise pois ele foi considerado por muito

tempo, pela intelligentsia brasileira que primou pela existência de um “mal de origem”, como local

de aridez, inóspito e pleno de escassez; em contraponto com a costa, o litoral, visto contrariamente

como moderno, civilizado, possuidor de parasitismo e superficialidade. O  sertão foi visto, desse

modo, como local de origem de todos os males do Brasil.

Entretanto, ao utilizarmos a História dos Conceitos para analisar o  sertão  percebemos em

conjunto, uma mudança política proposta com um plano de integração do interior do país. Notamos

que esse conceito passa a sofrer alterações no que diz respeito às conotações positivas e negativas.

Ou seja,

[…]  os  discursos  oficiais  se  referiam  ao  deserto,  ao  vazio,  ignorando  uma
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população  de  sertanejos,  garimpeiros  e  indígenas  que  habitava  a  região  desde
tempos imemoriais.  As novas falas,  ao se referirem à civilização,  modernidade,
progresso,  que  fariam  chegar  ao  sertão,  faziam  tabula  rasa  das  culturas
preexistentes. O “imperialismo interno”, na expressão de Vargas, faria surgir novas
estruturas  econômicas,  sociais  e  culturais  no  Centro-Oeste  e  no  Norte  que,  no
discurso unificador da modernidade, se incorporavam ao centro sul do país432.

Mas esse  projeto  pressupunha  um alinhamento  de  interesses  que  estava  distante  de  ser

alcançado, principalmente se continuassem ignorando as diversidades das culturas locais. Assim,

quando Koselleck caracterizou a História dos Conceitos como a conduta que “permite apreender o

complexo  processo  de  ressignificações  de  alguns  conceitos  ao  longo  do  tempo”  foi  possível

compreender que até a década de 1920 e 1930, o  sertão carregou consigo sinônimos de atraso e

decadência mas, tal realidade fora mudada a partir do momento em que viram no habitante sertanejo

a possibilidade de identificar, em vez dos males do país, o cerne da nacionalidade do brasileiro. A

literatura de viagem e os relatos dos viajantes estrangeiros mencionados no Capítulo I foi utilizada,

desse modo, para identificar uma noção de identidade nacional baseada na obsessão pela origem.

Ao  longo  do  tempo  o  conceito  foi  admitindo  sentidos  diferentes  daqueles  empregados

anteriormente. A  literatura  como  o  regionalismo,  o  indigenismo  e  o  sertanismo,  enquanto

manifestações textuais e culturais, contribuiu para outras abordagens acerca do conceito de sertão.

O modernismo colaborou para a discussão acerca da nação, assim como a literatura de João de

Minas, tornou-se representativa do pensamento social  brasileiro e inseriu-se nesse quadro como

possibilidade de análise acerca da questão nacional sobre o sertão-litoral  e da construção de uma

brasilidade. 

A literatura assim como a história, conforme foi afirmado na introdução desse trabalho, são

narrativas que têm o real como referente para que o confirme ou negue e, como narrativas, são

representações que se referem à vida e que a explicam. Nesse caso específico, a narrativa de João de

Minas foi representativa do sertão, do pensamento social sobre o sertão-litoral e, dos tipos sociais

que ali habitavam.

As crônicas de João de Minas – gênero esse que permeia na fronteira entre a literatura e a

reportagem,  como  analisado  anteriormente  –  acolitam  nessa  análise  sobre  o  sertão-litoral,

apresentando  uma  abordagem  diferente  daquela  realizada  pelos  viajantes  europeus.  Ariosto

Palombo  com  seu  estilo  fluídico,  fantasioso,  exagerado  utilizou-se  de  suas  viagens  ao  Brasil

Central, sempre com um fato do cotidiano, para se reportar sobre a vida e sobre as características do

habitante e do espaço sertanejo.

João de Minas, desfrutando de elementos ficcionais e retóricos para a construção de sua

432 Op., Cit., ALENCAR, 2000: p. 262-263.
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narrativa, nos mostrou as características de dois tipos sociais que expressam, mesmo atualmente, as

diferenças  sociais  e  as  várias  formas  de  conflitos  presentes  em nossa  sociedade.  Isso  pois,  as

construções discursivas, seja na literatura ou na historiografia sobre o sertão, representaram de fato,

a alteridade existente entre a parcela habitante dessa região e àquela habitante do litoral. 

Os indicadores narrativos escolhidos por nós para analisar as obras de João de Minas e,

apresentados anteriormente, comprovaram a particularidade de um estilo legitimado e elogiado em

seu campo literário por diversos críticos da época. Características como o fantástico, o sobrenatural,

o grotesco e o pitoresco, num estilo jocoso, permeiam toda produção sertanista do autor mineiro. 

Como escritor sertanista,  João de Minas foi esquecido por muito tempo, infelizmente. A

religião criada pelo autor, colaborou para tal esquecimento na medida em que membros do seu

próprio campo literário o renegaram, como o caso do presidente da Academia Brasileira de Letras,

citado  por  Carneiro.  Entretanto,  quando  questionado  sobre  o  que  João  de  Minas  escreveria,

conforme folhetins acrescentado ao  ANEXO O, ele respondera que nada escreveria e que havia

saído desse mundo. Nesse caso, seja por vontade própria do escritor ou por represália de um campo,

a obra de Ariosto Palombo ficou empoeirada nas estantes de alfarrabistas brasileiros por diversos

anos.
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ANEXOS

ANEXO A – Tipo social do sertão na obra Jantando um Defunto (1929).

TIPO SOCIAL /HOMEM DO SERTÃO

OBRA PÁG CRÔNICA CITAÇÃO CARACTERÍSTICA 

Jantando um
Defunto 
(1929)

07
Jantando um

defunto

[…] Vi os indios carajás assando em buracos, na
terra,  os  grandes  peixes,  como  o  pirarucu,  e
comendo-os com as tripas e tudo. Não raro um
indio atravessava o rio perigoso, entre os jacarés
e sucurys. […]  

Indígena, coragem 

Jantando um
Defunto 
(1929)

16
O Enterrado

Vivo

[…]  Um  preto  doente  de  maleitas,  que  fôra
encontrado na casa, fôra assado lentamente num
espeto, para os soldados se divertirem, enquanto
churrascavam. […]

Preto, doente, insalubre

Jantando um
Defunto 
(1929)

23
A escada

para o céo

O "chauffeur",  o Bastião, gigantesco, bahiano e
credulo, me informava: - Ella é santa toda vida.
E'  santa  qui  nem um absurdo.  Aquillo  ali  num
tem um fiapinho de cabello qui num seja Santo. E
ella é virge! A Dodge rolàva.. A cara de Bastião,
que tinha uma ternura feliz, […] 

Gigantesco, crédulo,
feliz, superticioso. 

Jantando um
Defunto 
(1929)

60-
62

Uma
puisia... ou
um sonetu!

Nada disso impressiona ao lado do que o bando
de  Prestes  tinha  feito  em  Natividade,  naquelle
fatidico  6  de  Outubro  de  1925.  Eu estava,  ali,
visitando essa expressiva tragedia. Ao meu lado,
o  Aleixo,  meu  camarada,  alagoano  valente,
emmudecera.  –  Fala,  Aleixo...  Você  perdeu  a
lingua?... 
–  Nhôr  não.  Estou,  assuntando  prêmêro.  Aos
dispois, quero fazê uma puisia dessas mardade di
seu Preste... U siôr mi publica a puisia?... Garanti
ao  meu  valente  camarada,  pela  millesima  vez,
que eu lhe publicaria todas as poesias. Era uma
mania feliz desse caboclo: fazer versos. […]. Eu
ficava  bobo,  admirando  a  intelligencia  desse
sadio analphabeto, aliás de uma pontaria infernal
no  clavinote,  tendo  já  commettido  uns  seis
assassinatos  (nunca,  porém,  sem motivo  justo).
[…]. 

Camarada, alagoano,
valente, caboclo, sadio
analfabeto, assassino,

bom de pontaria.

Jantando um
Defunto 
(1929)

68
As

desgraças de
Piau

Deviam ser 2 horas. Eu ia para Viannopolis, ex-
Tavares, no fim da linha, e devia estar proximo
de Pires do Rio. Lá do carro de 2ª classe exhalava
um gemido, uma toada branda de viola.  Algum
caboclo deixando as cidades, e talvez a família, ia
para  além,  para  muito  longe,  para  os  sertões
nebulosos  e  bons.  'E  chorava  na  viola  a  sua
saudade, a sua amargura, esse desespero placido
das almas rudes, e que põe polimentos de luar na
noite ancestral  do coração matuto. Fui cerrando
os  olhos,  feliz,  na  certeza  de  que  não  me
roubariam a carteira. Eu podia dormir descansado
entre o homem feliz e o chorume padecente da
viola. 

Caboclo, viajante do
sertão (sertanejo),
violeiro, matuto. 

Jantando um 82- Maneiras de Manoel de Oliveira, de seus quarenta annos, sem Analfabeto, pobre,
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Defunto 
(1929)

83
ler o

“Libertador”

família, viera de Belém, no Pará, pelo Tocantins,
e  onde  é  numersissima  a  colonia  portugueza.
Analphabeto,  pobre,  nem  por  isso  deixava  de
trazer a bigodeira enroscada, com um lampejo de
vaselina. Gostava de deitar a sua pose barriguda,
de  chinellos,  sem meias,  as  calças  curtas,  com
uns  ares  suínos,  mas  divertidamente
conselheiraes. Era um pobre diabo. […].

barrigudo, possuidos de
“ares suínos”, pobre

diabo.

Jantando um
Defunto 
(1929)

89
A pergunta
do morto

O coronel Zéca Lopes, que se achava na cidade,
quando  voltou  mandou  desenterrar  o  capitão,
cuidadoso  da  pureza  da  sua  agua.  Enterrou-o
atrás da fazenda. Vi essa sepultura. 

Cuidadoso

Jantando um
Defunto 
(1929)

100-
101

O
monstruoso

sapo-boi

[…]  Elle  [Pedro433]  era  um optimo guia.  Vivia
disso, de caça e pesca, e garimpava ás vezes ouro
e  diamante  nos  corregos  e  ribeirões,  com,  um
carumbé, as calças arregaçadas, transformando-se
dia  a  dia  num  digno  brasileiro.  Como  o
mariscador  amazonense,  adquiria  qualidades
maravilhosas.  Via no escuro e no fundo dagua,
adivinhava  rumos,  farejava  animaes,  pegava
rastos  os  mais  cautelosos,  presentia  os  perigos,
prenunciava  o  tempo,  ouvia  pelo  chão,  sabia  a
hora  pelo  sol...  Affirmava  Pedro  que  essas
qualidades  possuiam  quasi  todos  os  seus
companheiros  de  revolução,  adquiridas  no
desamparo dos immensos sertões. 

Ótimo guia, caçador,
pescador, garimpava

ouro e diamante, calças
arregaçadas, digno

brasileiro. Via no escuro
e no fundo da agua,
adivinhava rumos,
farejava animais,

pegava rastos,
pressentia os perigos,
prenunciava o tempo,

ouvia pelo chão, sabia a
hora pelo sol. 

Jantando um
Defunto 
(1929)

106
O esqueleto

de Santa
Maria Clara

Tudo isso, é claro, é uma miragem do fanatismo
do sertanejo. E' uma alucinação, uma creação do
seu  espirito  que,  com  o  isolamento  completo,
com a unica companhia da solidão absoluta, fica
predisposto  ao  convívio  das  fantasias
supersticiosas. Dahi a infinita credulidade dessas
gentes,  que assim pódem ser  manobradas até  á
demencia  por  qualquer  malandro  que  queira
adoptar  a  profissão  de  santo,  de  deus,  ou  de
demonio, á escolha ... 

Fanático sertanejo,
predisposto à fantasias e
superstições, crédulos e

manipuláveis. 

Jantando um
Defunto 
(1929)

118
O cavallo de

Attila

[…] Ella [Ricotinha] tinha vinte e cinco annos,
era completa, forte e alta, de cabellos castanhos e
olhos negros. Era pelluda, cheia de pennugens, de
cabelinhos, de fiosinhos diabolicos... tinha largas
pestanas, olhos quentes e cheios de perdão. […]
O coronel  tinha sempre um sorriso bom, como
que um sorriso vegetal. 

Moça do sertão
Ricotinha: era completa,
forte e alta, de cabellos

castanhos e olhos
negros. Era pelluda,

cheia de pennugens, de
cabelinhos, de fiosinhos
diabolicos... tinha largas
pestanas, olhos quentes
e cheios de perdão. O
coronel tinha sempre

um sorriso bom, como
que um sorriso vegetal. 

Jantando um
Defunto 
(1929)

132
A porta do

inferno
[…] Eu, no intimo, ria da ingenuidade do velho.
Elle não ria, e tinha um ar grave e infalível. […] 

Ingênuo, sério, infalível 

Jantando um 144 Os 26 Naquella  casinha  morava  um  santo,  o Pai Mulato, analfabeto,

433 Pedro (personagem da crônica O monstruoso sapo-boi) aparecerá ora como homem do sertão, ora como homem do
litoral. 
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Defunto 
(1929)

assassinatos
de homens

louros

Candinho,  de  seus  sessenta  annos,  mulato,
analphabeto,  muito intelligente.  De certo modo,
porém, esse individuo era santo mesmo. Viera do
sertão  cearense, e calçado  de  alparcatas,  a  pé,
comendo uma matula de farinha com rapadura,
de chapéo  de  couro  com  barbella,  uma
pernambucana  enfiada  na  correia  do  cinto.
Instalou-se naquele sertão como curandeiro. Isso
fazia  uns  trinta  annos.  Apesar da  sua  provavel
velhacaria, Candinho era um fanatico, e foi aos
poucos acreditando profundamente em si proprio.

muito inteligente, santo,
curandeiro, fanático.

Jantando um
Defunto 
(1929)

159-
160

Os tres
assassinatos

de Rio
Bonito

Um cão latiu. E, em uma volta da estrada, vi uma
casa coberta de sapé. Uma mocinha, que estava
no terreiro, não fugiu, e ficou nos olhando, muda,
com os quadris fortes e dois olhos negros e muito
serenos,  como  colossaes  gotas  de  um  orvalho
commovido. Apeiamos. O dono da casa surgiu,
amigo, cheio de paz simples.

Mocinha (habitante do
sertão): quadris fortes e

dois olhos negros e
muito serenos.

Sertanejo (dono da
casa): amigo, pacífico e

simples.

Jantando um
Defunto 
(1929)

167

Scenas
horripilantes

da
Revolução

O  louco  tinha  a  loucura  de  querer  entrar  para
dentro da terra. Chamava-se Angelino e teria uns
quarenta annos. Queria enterrar-se vivo, e a sua
família  o vigiava  sem  descanso.  A's  vezes,  na
fazenda, Angelino sumia, ou o perdiam de vista.
[…].

Louco
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ANEXO B – Tipo social do sertão na obra Farras com o Demônio (1930).

TIPO SOCIAL /HOMEM DO SERTÃO

OBRA PÁG CRÔNICA CITAÇÃO CARACTERÍSTICA 

Farras com o
Demônio

(1930)

04-
05

A mulher
que

embalsamou
o pavor da

morte

[…] E' o indio, que nadou horas e leguas a fio,
montou e esporeou o pirarucú, rolou como uma
casca  de  páo  pelos  pavores  dos  lodaçaes,  deu
sopapos  na  cara  das  sucurys  e  dos  jacarés  e
venceu a sua prêsa. Agora, num ponto qualquer
da margem do rio, uma brenha diabólica, o indio
sae dagua, puxando o monstro pelo cabresto. Que
bom brasileiro!

Índio, nadador, lutador
e, bom brasileiro.

Farras com o
Demônio

(1930)
23

O suicídio
passional

dos maridos
de pennas

Xaraim interrompeu:
– E nois grudemo logo o fregueis!
Essa facilidade com que o illustre brasileiro, filho
do homem-macaco do Bannanal, dizia as coisas
revelando uma modestia de verdadeiro heroe, me
fez sorrir. […]. 

Ilustre brasileiro, filho
do homem-macaco,

modesto e verdadeiro
herói.

Farras com o
Demônio

(1930)
31

O feitiço do
coração

sinistro do
urubú-rei

O  caboclo  tirou  do  bolso  um pedaço  de  fumo
philosophico, para o cigarro. […].

Caboclo

Farras com o
Demônio

(1930)
42

No encanto
do Rasputin
barbaro, a
vingança
millenaria

de São João
Baptista

Elle  vivia  innatamente  alcoolizado  de  fabuloso
heroismo, de derramado pitoresco, dessa energia
inconsciente e  quasi  maluca  dos sêres  nascidos
no  drama  dos  sertões  virgens,  e  por  isso
indifferentes ao medo e ao perigo. […] Xaraim
era um desastrado conselheiro naquellas paragens
relativamente infernaes.

Herói, pitoresco, cheio
de energia, indiferente
ao medo e ao perigo,

desastrado conselheiro.

Farras com o
Demônio

(1930)
59

A onça de
azas

[…]  O  nosso  companheiro  tambem  encarou-a,
mudado,  transformado,  dilatando os olhos,  com
as  narinas  tomando  ar,  como  fazem  os  bodes,
cheio  de  uma estranha  e  vigorosa  animalidade.
Xaraim  assumia  desse  modo,  perante  nós,  um
perfil  como  que  sagrado,  o  perfil  divino  da
fecundidade,  da  energia  reprodutora  e
immortalizadora da vida, pela renovação de suas
criaturas.  Xaraim  era  o  macho  profundo!
Feiticeiro  e  fscinador,  elle  dominava  a  mulher.
[…].

Companheiro, vigoroso,
sagrado, divino,
fecundo, macho

profundo, feiticeiro,
fascinador, dominador.

Farras com o
Demônio

(1930)
68

Todo ouro
da lua em

pó

Surgiu um violeiro […], com sua viola absurda,
uma enorme cuia, com duas cordas somente, com
guisos  aos  redor.  Ficou  gemendo  e  tocando,
acompanhado somente pelo urucungo soturno.

Violeiro

Farras com o
Demônio

(1930)
70

O triunfo
macabro do

feiticeiro

Francisco, alma pura e leal, queria associar-se a
todas as encrencas daquella nossa aventura. […]. 

Alma pura e leal.

Farras com o
Demônio

(1930)

77 A amante
sem cabeça

Xaraim, porém, apesar de bronco, era como todo
verdadeiro  seductor:  uma  alma  cruel.  Elle  não
tinha o ideal feminino, não tinha a bobagem do
lyrismo  amororso.  A mulher  era-lhe,  antes  de
tudo, a femea. Elle não amava a mulher,  assim
como não amava um prato de comida. Procurava
a mulher irracionalmente, assim como até mesmo

Bronco, sedutor, não-
romântico, irracional.
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qualquer sabio ou genio irracionalmente procura
o alimento, o jantar.

Farras com o
Demônio

(1930)
89

As Frô de
Broadway

Xaraim era mettido a curandeiro,  ou raizeiro,  e
benzedor.  Elle  queria  me  dizer  muito
honestamente  que  aquelas  flores  eram  tambem
um  excellente  purgante,  quando  comidas  em
abundência. O canhão intestinal abria fogo logo...

Metido, curandeiro,
raizeiro, benzedor,

honesto.

Farras com o
Demônio

(1930)
93

As perneiras
do heroismo
que morreu

de medo

Apparecera ali, como caido do céo, um Juca Gia,
moço  muito  gordo,  de  uma  preguiça  infinita,
dizendo-se  cozinheiro  de  trópa.  Era  um  pobre
diabo. […]. 

Moço, gordo,
preguiçoso, pobre

diabo.

Farras com o
Demônio

(1930)
109

Das arvores
de fogo e de

sangue

[…] Francisco bradou:
– Agora, Xaraim, vou com você até nos infernos.
Você é um heróe! Você é um bicho, Xaraim!!

Herói, bicho.

Farras com o
Demônio

(1930)
112

Formigas
que fazem
evoluções
militares

Pelo caminho, Xaraim contou-me que, na Ilha do
Bannanal, havia feiticeiros que conseguiam falar
aos  insectos,  dando-lhes  ordens  minuciosas,
cumpridas quasi immediatamente. […]. 

Feiticeiros

Farras com o
Demônio

(1930)
115

As tragedias
da solidão

Mandei  parar  o  carro,  para  ver  o  que  queria
aquelle  homem,  que  se  fincara  no  meio  do
caminhão. O coitado, um cabra forte e quarentão,
maltrapilho, queria um lugar no estribo do carro
para ir a Santa Rita, já perto. […].

Coitado, forte,
quarentão, maltrapilho.

Farras com o
Demônio

(1930)
...

O
Chapadão434 ... ...

Farras com o
Demônio

(1930)
127

O
phantasma
da Ponte

João
Pinheiro

Almoçámos  na  fazenda  das  Pindahybas,  do  sr.
Prudencio  Rodovalho,  um  pobre  caipira
engraçado.

Caipira, engraçado

Farras com o
Demônio

(1930)
137

Uma lucta
de feras, nas

trevas

[…] Em baixo, preso aos ramos menores,  todo
vestido de couro, vinha um cadaver. Era mulato,
barbado,  e  tinha  um  repouso  feroz,  de  olhos
arregalados. Aquelle infeliz era o boiadeiro. […].

Mulato, barbado,
infeliz, boiadeiro.

Farras com o
Demônio

(1930)
145

O Rei de
Goyaz

– Forde num presta. O Chevrolete foi inventado a
pidido  do  guvernu,  pra  sarvá  u  Forde  quando
caisse nos buraco. Isso inté é lei do guvernu...
Eu concordei, disse até que eu já lera esse decreto
do governo...  O caipira  ficou  logo meu amigo.
[…]. 

Caipira

Farras com o
Demônio

(1930)

... A minha
viagem com

o Dr.
Washington

Luís...435

... ...

Farras com o
Demônio

(1930)

161 A barriga de
luz...

O  crime,  no  sertão  das  Aboboras,  era  trabalho
inocente  de  todo  dia.  Matava-se  à  vontade,
devagar,  depressa,  de  dia,  de  noite,  com  toda
commodidade,  e  mesmo  já  com  um  certo
conforto...  desse  modo  Rio  Verde  era  então  o
asylo  de  tudo  quanto  era  bandido.  Ladrões  e

Ladrões, assassinos,
bandidos.

434 Essa crônica não possui qualquer menção ao tipo social do sertão.
435 Essa crônica não possui qualquer menção ao tipo social do sertão.
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assassinos terríveis, acossados em Minas e Matto
Grosso,  repousavam  paradisicamente  em  Rio
Verde.

Farras com o
Demônio

(1930)
170

Pinceladas
de Infinito

No terceiro batido do sô Juca dos Tres Pés nois
dansemo hontem um catira brabo.

Catireiro

Farras com o
Demônio

(1930)
174

Ai, minha
vida!

[…]  Carrapato  Doce –  o  nosso  batedor  de  boi
sonso e gado estourado – limpa a lamina da sua
alma na toalha de seda azul da viola. Carrapato
Doce é cuyabano, valente cumu quê, de chapéo
de couro batido na testa, bunito cumu um arreio
de prata.

Boiadeiro, violeiro,
valente, bonito.
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ANEXO C – Tipo social do sertão na obra Mulheres e Monstros (1933).

TIPO SOCIAL /HOMEM DO SERTÃO

OBRA PÁG CRÔNICA CITAÇÃO CARACTERÍSTICA 

Mulheres e
Monstros

(1933)
…

Beleza,
amor e

horror436
… ...

Mulheres e
Monstros

(1933)
…

Um monstro
das selvas437 … ...

Mulheres e
Monstros

(1933)
…

O monstro
de meio
palmo438

… ...

Mulheres e
Monstros

(1933)
...

Esperando o
exército dos

anjos439
… ...

Mulheres e
Monstros

(1933)
...

Um poeta
tenebroso440 … ...

Mulheres e
Monstros

(1933)
...

Um
assassinato
impalpáve

l441

… ...

Mulheres e
Monstros

(1933)
...

O túmulo de
ouro442 … ...

Mulheres e
Monstros

(1933)
…

Viagem a
uma vida

anterior443 
… ...

436 A crônica  Beleza, amor e horror trata-se da reunião de várias outras crônicas, como por exemplo,  A mulher que
embalsamou o pavor da morte, publicadas anteriormente no livro Farras com o Demônio (1930).

437 A crônica  Um monstro das selvas trata-se de uma republicação da crônica  O monstruoso sapo-boi,  publicada
anteriormente no livro Jantando um Defunto (1929).

438 A crônica  Um monstro de meio palmo trata-se de uma republicação da crônica  Os 26 assassinatos de homens
louros, publicada anteriormente no livro Jantando um Defunto (1929).

439 A crônica Esperando o exército de anjos trata-se de uma republicação da crônica A escada para o céo, publicada
anteriormente no livro Jantando um Defunto (1929).

440 A crônica Um poeta tenebroso trata-se de uma republicação da crônica ...Uma puisia... Ou um sonetu!!, publicada
anteriormente no livro Jantando um Defunto (1929).

441 A crônica  Um assassinato  impalpável trata-se  de  uma  republicação  da  crônica  A porta  do  inferno,  publicada
anteriormente no livro Jantando um Defunto (1929).

442 A crônica O túmulo de ouro trata-se de uma republicação da crônica O esqueleto de Santa Maria Clara, publicada
anteriormente no livro Jantando um Defunto (1929).

443 A crônica  Viagem a uma vida anterior trata-se de uma republicação da crônica  O Cavallo de Attila, publicada
anteriormente no livro Jantando um Defunto (1929).
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ANEXO D – Tipo social do sertão na obra Pelas Terras Perdidas (1934).

TIPO SOCIAL /HOMEM DO SERTÃO

OBRA PÁG CRÔNICA CITAÇÃO CARACTERÍSTICA 

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
14

A Sepultura
de sete

biliões de
palmos

Eu olhei na direcção da mão do meu excelente
camarada.  Placencio  era  um  velho
pernambucano,  e  que  commigo  fazia  aquella
viagem de pura curiosidade sertanista, […]. […]
o escorreiado tropeiro, viciado do pittoresco dos
sertões, tinha razão.

Excelente camarada,
velho pernambucano,
escorreiado tropeiro,

viciado do pitoresco dos
sertões.

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
28

A amante de
Luiz Carlos

Prestes

[…]  A velha  era  apaixonada  por  negocios  de
egreja  e  de  santidade.  […].  Só  tratavam  de
assumptos religiosos, de coisas do céo.

Religiosa.

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
34

Churrasco
de perna de
sargento,

com môlho
de amor

revolucionár
io 

Eu tentei interrogar o pagé, mas elle desconfiou,
e  sumiu...  […].  E  agora,  confiando  nas
informações  daqueles  indios  estranhos,
estavamos perdidos naquella região […].

Desconfiados, índios
estranhos.

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
44

A onça que
só comia

revolucionár
io gordo

Os negros locaes, num raio de cem leguas, ainda
o chamavam de “capitão do matto”, o que quer
dizer uma autoridade ainda vigorante para fins de
caça ao negro escravo. E isso algumas dezenas de
annos depois de abolida no Brasil a escravidão. O
famoso ricaço daquellas terras perdidas […]. Era
assim o cacique daquellas geraes […].

Presença de elementos
escravagistas: capitão

do mato. Denominação
para o coronel  caiadista
Sebastião Nunes Alves.

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
53

A justiça
divina do
infernal
urubú-

boicininga

De facto, é de costume entre os caipiras, que têm
poucos gozos na vida, deixar o bicho de pé “fazê
panella”, para depois extirpal-o. E' que, quando o
intruso começa a se alastrar em filhos dentro da
carne, torna-se uma delicia coçar ali […].

Caipiras com bicho de
pé.

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
63

A quadrilha
de Tambô

Piancó ainda espirrou algumas cusparadas […]. A
sua  filosofia,  amarga  e  ingenua,  me  doía,  me
enegrecia […].

Ingênuo

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
70

Os
garimpeiros

do café

Os nossos patricios, que nós supomos morrendo
de  verminose  nos  remotos  sertões,  teem a  seu
modo forças maravilhosas, ladinices, magias que
excedem não raro as congeneres civilisadas.

Patrícios, morrendo de
verminose, feiticeiros.

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
74

Como eu vi
Lampeão

Aquelles  povos,  mais  ou  menos  torrados  de
seccas  e  outras  calamidades,  julgam  o  digno
sacerdote um legitimo santo.

Povos torrados pela
seca e outras
calamidades.

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
...

Uma luta de
feras, nas
trevas444

... ...

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
...

O
Chapadão445 ... ...

444 A crônica Uma luta de feras, nas trevas trata-se de uma republicação da crônica Uma lucta de feras, nas trevas,
(mudando apenas a grafia na palavra luta) publicada anteriormente no livro Farras com o Demônio (1930).

445 A crônica O Chapadão trata-se de uma republicação da crônica de mesmo título, publicada anteriormente no livro 
Farras com o Demônio (1930).
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Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
...

Ai, minha
vida!446 ... ...

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
...

A barriga de
luz447 ... ...

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
...

O fantasma
da Ponte

João
Pinheiro448

... ...

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
...

Pinceladas
de Infinito449 ... ...

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
...

As tragédias
da solidão450 ... ...

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
...

A minha
viagem com

o Dr.
Washington

Luiz451

... ...

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
...

O Rei de
Goyaz452 ... ...

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
...

Jantando um
Defunto453 ... ...

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
...

Maneiras de
ler o

“Libertador
”454

... ...

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
...

As
desgraças de

Piau455
... ...

446 A crônica Ai, minha vida! trata-se de uma republicação da crônica de mesmo título, publicada anteriormente no 
livro Farras com o Demônio (1930).

447 A crônica A barriga de luz trata-se de uma republicação da crônica de mesmo título, publicada anteriormente no 
livro Farras com o Demônio (1930).

448 A crônica O fantasma da Ponte João Pinheiro trata-se de uma republicação da crônica de mesmo título, publicada
anteriormente no livro Farras com o Demônio (1930).

449 A crônica Pinceladas de infinito trata-se de uma republicação da crônica de mesmo título, publicada anteriormente
no livro Farras com o Demônio (1930).

450 A  crônica  As  tragedias  da  solidão trata-se  de  uma  republicação  da  crônica  de  mesmo  título,  publicada
anteriormente no livro Farras com o Demônio (1930).

451 A crônica  A minha viagem com o Dr. Washington Luiz trata-se de uma republicação da crônica de mesmo título,
publicada anteriormente no livro Farras com o Demônio (1930).

452 A crônica  O Rei de Goyaz trata-se de uma republicação da crônica de mesmo título, publicada anteriormente no
livro Farras com o Demônio (1930).

453 A crônica Jantando um Defunto trata-se de uma republicação da crônica de mesmo título, publicada anteriormente
no livro Jantando um Defunto (1929).

454 A crônica  Maneiras de ler o “Libertador” trata-se de uma republicação da crônica de mesmo título, publicada
anteriormente no livro Jantando um Defunto (1929).

455 A crônica As desgraças de Piau trata-se de uma republicação da crônica de mesmo título, publicada anteriormente
no livro Jantando um Defunto (1929).
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Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
...

O enterrado
vivo456 ... ...

Pelas Terras
Perdidas 

(1934) ...

Scenas
horripilantes

da
Revoluçã

o457

... ...

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)

...
A pergunta
do morto458 ... ...

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
...

Os tres
assassinatos

de Rio
Bonito459

... ...

Pelas Terras
Perdidas 

(1934) 196
Depois,

miseravelme
nte depois

[…]  E'  um  verdadeiro  perigo  estarmos  aqui,
prometendo  sangrar  o  João  Luiz  Alves,  o
bernardes  e  o  Antonio  Carlos,  emquanto  estes
caipiras  podem  organizar  uma  reacção  e  nos
massacrar a todos.

Caipiras.

456 A crônica O enterrado vivo trata-se de uma republicação da crônica de mesmo título, publicada anteriormente no
livro Jantando um Defunto (1929).

457 A crônica Scenas horripilantes da Revolução trata-se de uma republicação da crônica de mesmo título, publicada
anteriormente no livro Jantando um Defunto (1929).

458 A crônica A pergunta do morto trata-se de uma republicação da crônica de mesmo título, publicada anteriormente
no livro Jantando um Defunto (1929).

459 A crônica Os tres assassinatos de Rio Bonito trata-se de uma republicação da crônica de mesmo título, publicada
anteriormente no livro Jantando um Defunto (1929).
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ANEXO E – Tipo social do sertão na obra  Horrores e Mistérios dos Sertões Desconhecidos
(1934).

TIPO SOCIAL /HOMEM DO SERTÃO

OBRA PÁG CRÔNICA CITAÇÃO CARACTERÍSTICA 

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

29 1
Xoda,  porém, fez-se  serenissimo.  Esboçou um
sorriso de uma imbecilidade angelica e apontou
uma trepadeira multicor, num tronco: […].

Sereníssimo, imbecil.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

38 2
Bentepó,  com  seu  espirito  de  aventureiro
inteligente, ria gostoso de tudo isso.

Aventureiro, inteligente.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

48 3

Os  dois  indios  falaram  um  minuto.  Xoda
traduziu:
– Esse demonho tá dizeno qui os cupim d'agua,
a  froresta  qui  sae  de  casa  e  os  inxame  de
bebêdêra num tão longe não. Afinar, eu memo
num sei o qui ele qué dizê. Esses matolé as veis
parece  gira.  Tombem  eu  num  apanho  direito
certas  palavras  qui  eles  dis...  Nois  carajá num
tamo acustumado co essa fala de bicho... Cruis!

Índios (matolé e carajá),
demônios, bichos.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

72 4

[…]  Xoda  e  Kaii  nos  informaram  que  havia
entre os nossos homens um habil mergulhador –
o indio Mayama. Era um caboclo magro e alto,
lembrando  um  feixe  de  cipós  secos,  e  que
gostava de estar sempre acocorado, enrodilhado
e pensativo. Quando ele andava lentamente pela
beira  da  agua,  parecia  uma  grande  cegonha
negra,  com o seu craneo pontudo raspado e o
nariz  anormalmente  afilado.  Tinha  o  faro  da
caça na agua, era um mariscador de pantanos e
lagôas. Pertencia a uma raça misteriosa daqueles
sertões, e fôra arrebanhado por Kaii.

Habil mergulhador,
índio, caboclo magro e
alto,  gostava de estar

sempre acocorado,
enrodilhado e pensativo,

parecia uma grande
cegonha negra, com o

seu cranio pontudo
raspado e o nariz

anormalmente afilado,
tinha o faro da caça na
água, pertencia a uma

raça misteriosa daqueles
sertões.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

89 5

Os  indios  de  vez  em  quando  precisavam
trabalhar  com  as  foices.  Kaii,  com  um  indio
gigantesco, de ferrea musculatura, iam na frente,
como  observadores  natos,  armados  com  suas
lanças mortiferas.

Índio, gigantesco, de
férrea musculatura,

observador nato.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

… 6460 … ...

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

123 7 E Antenor passou a mão solene no ar, indicando
os  indios  semi-nús,  nas  suas  ocupações  de
tropeiros.

Índios, semi-nus,
tropeiros.

460 Essa crônica não possui qualquer menção ao tipo social do sertão.
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(1934)

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

145 8

Para economisar tiros, esses reptis eram caçados
pelos indios com laços, e até eu e Antenor lhes
saboreavamos  a  carne,  branca  e  macia  numa
medida de dois palmos a partir da cauda.

Índios caçavam répteis
com laços.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

154 9

Mas  Xoda  era  um  pobre  diabo,  incapaz  do
animus ofendendi. Ele não tinha discernimento
bastante  para  guindar-se  à  alta  indagação  dos
nossos problemas.

Pobre diabo, incapaz de
ofender, sem

discernimento.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

163 10

[…]  Xoda  pegou  o  macaquinho,  fazendo-lhe
uma manifestação de apreço, ingenua e sincera:
–  Meus  parabem,  amigo  veio.  Ocê  ganhou  a
parada.  Eu  bem  vi  que  ocê  sabia  de  alguma
coisa,  qui  ocê  num  tava  alegre  atôa.  Eta
macaquinho  bão!  Grudou  uma  beijoca  no
focinho  de  Brasil  Maior,  e  declarou,  na  sua
inocente estupidez: […].

Respeitoso, ingênuo,
sincero, inocente e

estupido.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

171-
172

11

Quando  nos  vimos  livres  do  perigo,
aterrorizados por termos raspado pelos dominios
da morte, o cozinheiro veio nos dizer:
– Acho mior num acedê fogo pra fazê a janta...
Valia com um decreto a ponderação do ditador
dos caldeirões.

Ponderado

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

177 12

Mandamos alguns indios fazer uma vistoria da
região,  e  eles,  certos  do  perigo  que  corriam,
apuravam  os  seus  tesouros  de  abilidade
instintiva. Kaii voltou umas duas horas depois, e
informou a  Xoda que encontrára  uma mulher,
“melhor do que um tatú-bola”. Ele queria dizer
uma mulher  mais  bonita  do  que  esse  tipo  de
tatú,  primoroso  na  panela.  Para  os  matolés,  a
beleza é alguma coisa “que sirva para comer”.
De  maneira  que  a  beleza  em  si  eles  não  a
conhecem,  e  a  exprimem  sempre  como  uma
possibilidade de comida.

Hábeis, instintivos,
índios matolés,

canibais.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

200 13 –  Existem  aqui  oito  escravos  brasileiros
trabalhando  n'agua,  mergulhando  e  tirando
cascalho  rico  em  diamantes.  Eles  estão
amarrados, e vivem como animaes. […]. Esses
coitados, acorrentados, foram postos na chapada
que exala petroleo. […].

Escravizados,
amarrados, vivem como

animais, coitados,
acorrentados.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

205 14

Os indios tinham recebido instruções, atraves de
Xoda,  para  cobrir  por  todos  os  lados,  com as
azagaias sempre desemboladas. O mico voltára
a ocupar um hombro do gigante indio, que ia na
vanguarda.

Valente, indio gigante.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

213 15

Os nossos patricios libertos se juntaram à nossa
comitiva.  A  droga  entorpecente,  que  lhes
propinava  Karló,  não  sendo  mais  usada,
permitiu que esses homens bons, brasileiros de
boa  raça,  readquirissem seu  estado  normal  de
estoica energia. […].

Patrícios, homens bons,
brasileiros de boa raça e

estoica energia.

Horrores e 228 16 Vi então, numa outra pequena clareira, sentados Índio, nordestino,
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Mistérios dos
Sertões

Desconhecidos
(1934)

no chão, o indio amigo das joias da Casa Sloper
e  dois  nordestinos.  Eles  conferenciavam,
cochichando,  e  o  indio  fazia  gestos  com  os
braços, pretendendo mergulhar as mãos no chão.
[…]

conferenciadores e
cochichadores.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

240-
241

17

[…]  Vimos  um  nordestino  quasi  nú,  um  dos
mergulhadores,  arrastar  Savaniky  desacordado
para  dentro  da  barraca.  O miseravel  respirava
com dificuldade,  pois  fôra quasi  asfixiado por
um  golpe  de  elementar  jiu-jitsu,  usado  pelos
caboclos do Nordeste.

Nordestino, quase nú,
mergulhador, golpeador,

caboclo.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

256-
257

18

Os nordestinos,  gente pacifica e  acostumada a
obedecer,  não  demonstraram  aparentemente
vontade de ficar na jazida milionaria. Essa gente
era  independente,  e  não  pretendiamos
escravisal-a,  incidindo  no  banditismo  de
Savaniky. […] “Vôte, cobra! Jadamum, cascavé,
bragadá!!”,  como  costuma  praguejar  o  Xoda
pitoresco. 

Nordestino, gente
pacífica, obediente,

desapegados,
independentes,

pitoresco.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

260 19

[…]  E'  pelos  deveres  cristãos,  e  pela
solidariedade  a  um  nosso  companheiro,  dessa
gente  incomparavel  do  Norte,  esses  titans...
Imagine você si esse pobre homem foi  assado
no espeto, por um bando de antropofagos, que
nesta hora... naturalmente está em fuga... 

Companheiro, gente
incomparável do Norte,

titans, pobre homem
(natural no Norte e

habitante do sertão do
Brasil Central); bando

de antropofagos (indios
habitante do sertão
amazônico do mato

grosso).

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

268 20

Era o indio amigo das joias da Casa Sloper que
se atracára num combate infernal com o Sentico
Acioly, o cearense que se recordava vagamente
de  ter  morado  num  palacio,  na  infancia.
Separamos  a  custo  os  contendores.  O  indio
mordera  barbaramente  o  adversario,  e  este
estava prestes a sangral-o a faca.

Índio atracador,
contendor, barbaro.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

276 21 […] Fômos forçados. A fome andára ameaçando
a nossa gente leal e fiel. Essa iniciativa foi do
cozinheiro. […].

Gente leal e fiel.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

279 22

Xoda estava comnosco, muito bebedo, que ele
se  tornára  um freguez  de  boliches,  desde  que
chegaramos, há tres dias. Ele estava num terno
de  brim  pardo,  muito  largo,  comprado  num
turco. E de gravata, de chapéo de palha, pitando
cigarros  de  ponta  dourada,  que  o  deliciavam
pelo  chic. Ele fumava, mas guardava as pontas
dos cigarros, como moedas.

O índio Xoda foi
civilizado em Santos.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

… 23461 … ...

461 Essa crônica não possui a caracterização do tipo social do  sertão  do Brasil Central pois, os personagens Xoda,
Antenor e João de Minas, nesse momento já se encontravam em Santos, no litoral.
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ANEXO F – Tipo social do litoral na obra Jantando um Defunto (1929).

TIPO SOCIAL /HOMEM DO LITORAL

OBRA PÁG CRÔNICA CITAÇÃO CARACTERÍSTICA 

Jantando um
Defunto 
(1929)

10-
11

Jantando um
defunto

Nesse Dezembro, o general Prestes se vira doido,
e queria vara o Matto Grosso, já antegozando a
gloria de Gaiba, na Bolivia. […] A sua vanguarda
logo  avançou  para  Bom Jardim,  fazendo  umas
voltas estrategicas, matando summariamente um
José Gouveia, que trazia uma carta para o coronel
Pedro  Salazar,  chefe  patriotico  e  intendente  de
Rio Bonito, e o maranhense Averton Lima, numa
roça.  […]  Os  revoltosos  fogem,  levando  o  seu
commandante, e são perseguidos. 

Desbravadores,
assassinos, covardes.

Jantando um
Defunto 
(1929)

20-
21

O Enterrado
Vivo

-  O  senhor  é  muito  bão,  seu  capitão.  Eu  fui
enterrado vivo por orde de seu Prestes.  O meu
proprio commandante é que me mandou enterrar
vivo. .  .  Eu estava ferido, estava esgotado,  não
podia  marchar,  não  prestava  mais.  .  .   […]  O
revoltoso  resuscitado,  esse  hoje  vive  em
Taguatinga, prospero e feliz. E' mulato, moço e
sem vergonha. Casou-se. Inaugurou ali o jogo ·do
bicho, de que é banqueiro. Acabará naturalmente
chefe politico. 'P.ertencia á policia carioca, e era
bom capoeira. Chama-se Jeronymo Frieiro, e é de
Cascadura. Safado! 

Cruel, esperto.

Jantando um
Defunto 
(1929)

32
A escada

para o céo

[…]  Mario Mendes veiu, pois, para Goyaz com
Santa Dica. O reporter, nas sessões preparatorias
e  mystico-revolucionarias,  nas  fazendas,
apparecia  enfiado  numa  farda  vermelha  de
general,  para  melhor assombrar  e  convencer  os
pobres sertanejos. 

Persuasivo

Jantando um
Defunto 
(1929)

57
Uma

puisia... ou
um sonetu!

Depois,  os  gritos  cessavam.  Quando  o  bando
seguia,  ficava  para  trás  mais  um cadaver.  Não
raro uma criancinha ainda mammava no cadaver,
na solidão dos sertões. Era caso simples: algum
soldado, ou official, matára a pancadas a femea,
por qualquer motivo, ou por motivo nenhum. . . E
a tropa seguia o seu destino, sem olhar para trás,
esquecida das immensas desgraças que ficavam
sem remedio. 

Assassinos, cruéis,
indiferentes.

Jantando um
Defunto 
(1929)

72-
73

As
desgraças de

Piau

[…] E' que acabava de ser encontrado morto um
revolucionario, e Siqueira Campos queria, assim,
castigar  aos  provaveis  assassinos  do  seu
companheiro.  No  largo,  em  fila,  estavam  os
condemnados, a começar do – meretriz dr. juiz de
direito (Piau queria dizer meritissimo dr. juiz de
direito).  Seis  revoltosos,  com  apparato,
preparavam os fuzis para o morticínio. Siqueira
Campos,  faminto,  pedia  informações  sobre
mulheres.  Nisto,  Piau  é  posto  tambem  na  O
Batalhão de Siqueira Campos = homens violentos
do  litoral  fila  da  morte.  Alguem segredára  alli
mesmo a Siqueira Campos que elle sabia quem
era  o  criminoso,  mas  não  queria  falar...  Os

Famintos, assassinos e
violentos
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algozes apontaram os fuzis,  e  Siqueira Campos
começou:  –  Um...  dois...Piau,  porém,  não  vira
mais nada. Antes de Siqueira Campos ordenar a
descarga,  elle  desmaiára,  todo  sujo.  Naquelle
momento  fatal  um  revolucionario  chegara  a
cavallo,  e  confessara  que  matára  o  collega  por
causa  de  uma  mulher,  que  ambos  disputavam,
esfomeados...  Assim  foi  suspensa  a  horrenda
tragedia. Piau, tendo recebido uns baldes de agua
fria,  e  mais  uma  ração  de  pontapés  na  cara,
voltou a si do desmaio. Entardecia, e toda a tropa
se  preparava  para  ir  atacar  Pouso  Alto.  Piau,
amarrado pelo pescoço ao arção da sella de um
revoltoso  – um allemão –,  ia  a  pé,  trotando,  e
ensinando os caminhos. 

Jantando um
Defunto 
(1929)

78-
79

Maneiras de
ler o

“Libertador”

Era na cidade de Porto Nacional,  no alto norte
goyano,  situada  á  margem  direita  do  rio
Tocantins.  No  dia  15  de  Outubro  de  1925,  os
revolucionarias  de Prestes  ali  chegaram, vindos
de Natividade,  que tinham saqueado,  dahi a 25
leguas,  e de onde tinham saído no dia 11. Pelo
caminho tinham devastado tudo. Evitavam beber
agua, temendo febres ou venenos. Bebiam vasta
cachaça, e toda a especie de bebidas alcoolicas.
Adoravam a cachaça, que Prestes ensinava ser a
mãi pattiotica da bravura e do civismo, dando a
coragem  necessaria  para  a  fabricação
revolucionaria da mais bonita salvação publica...
[…] 

Revolucionários,
saqueadores,
devastadores,

cachaceiros, bravos e
cívicos

Jantando um
Defunto 
(1929)

88-
89

A pergunta
do morto

Foi  um  combate  terrivel,  entre  70  soldados
mineiros,  sob  o  commando  de  Klinger,  e  um
destacamento de Prestes, quando este, em Junho
de 1925, voltando de Matto Grosso, por Coxim,
entrou  em  Goyaz,  por  Mineiros,  que  foi
crapulamente  saqueada.  O  combate  foi  a  uma
leguada casa da fazenda. Um capitão revoltoso,
ao assaltar um caminhão, recebeu uma descarga.
Desceu do caminhão, e ainda andou até o rego
dagua que leva á cozinha da fazenda. Ali os seus
companheiros viram que elle vinha segurando um
rôlo de intestinos á móstra. Os intestinos estavam
sujos de lama, o que mostra que o heróe mais de
uma  vez  os  apanhou  no  chão,  tendo  os  ditos
escorregado,  naturalmente.  O  capitão  ahi  se
agachou, e morreu em silêncio.

Crápulas, saqueadores,
revoltosos, assaltantes,
heróis (tom de ironia).

Jantando um
Defunto 
(1929)

101
O

monstruoso
sapo-boi

Pedro  dizia  que  Prestes  não  era  um  grande
general,  nem  um  sabio  engenheiro.  Era  como
elle,  um  iniciado  na  mysteriosa  intuição  dos
solitarios e perseguidos, obrigados a aguçar dia a
dia seus sentidos e instinctos clarividentes, e que
o  homem  civilizado  e  urbano,  no  seu  bronco
conforto, como o porco na sua lama, jámais póde
desenvolver... 

Civilizado, urbano,
possuidor de bronco

conforto.

Jantando um
Defunto 
(1929)

109 O esqueleto
de Santa

Maria Clara

[…] Ia para Natividade, montado no meu digno
amigo Rei do Mundo, nome de um burro preto e
sério, um “burro de caracter”, um burro “preto na
côr e branco na acção”, um “animá-home”, como
dizia  ponderadamente  o  meu  camarada  Sergio

Percepção de João de
Minas (homem do

litoral) sobre seu burro:
um burro “preto na côr
e branco na acção”, um
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Ribas. 
“animá-home”462. 

Jantando um
Defunto 
(1929)

119
O cavallo de

Attila

[…] Eu tive um medo frio,  uma congelação de
medo. Mas nada disse. […] – O senhor tem medo
de  onça?...  –  me  perguntou  Ricotinha.  Eu,
esporeado talvez pelo próprio medo, neguei: […] 

Medroso, esporeado de
medo.

Jantando um
Defunto 
(1929)

133-
134

A porta do
inferno

[…] O amor mais sincero e louco da minha vida
tinha então se feito pollen, e se derramava no ar,
e me envolvia... As almas dos mortos carinhosos,
dos  sêres  inolvidaveis  que  de  mim  se  foram,
tinham  vindo  banhar-me  com  a  sua  presença
universal e eterna, na pulsação da minha saudade
solitaria. Eram aquella luz. Senti estar com o meu
pai, ha annos fallecido. Eu me transfundia nelle,
no seu fantasma bom e sereno...  Dizem que os
animaes  –  os  cães,  os  burros,  etc.  –  têm  o
conhecimento dos factos de além-tumulo. Eu não
acreditava nisso. Logo, ali, mudei de opinião. –
Estamos chegando... – sussurrou o fazendeiro, na
frente, com respeito. Acordei do meu devaneio, e
tive vontade de discordar. Mas não o fiz. […] 

Saudoso, solitário,
fantasmagórico,

possuidor de devaneios,
quimera. 

Jantando um
Defunto 
(1929)

148

Os 26
assassinatos
de homens

louros

[…] E' que seis homens, seis revolucionários, seis
estrangeiros mercenarios de Prestes, que subia o
territorio  goyano,  no  rumo  da  Bahia,  tinham
assaltado a Fazenda do Gavião, de José Calixto,
e,  encontrado  sózinha  a  Cota,  tinham-na
violentado  barbaramente.  Os  bandidos  eram
louros,  de  grandes  barbas  e  cabellos  ardentes.
[…].

Revolucionários,
estrangeiros,

mercenarios, violentos,
bárbaros, bandidos e

louros.

Jantando um
Defunto 
(1929)

161

Os tres
assassinatos

de Rio
Bonito

Nisto chega um soldado do flanco esquerdo da
columna e diz a Pres·tes que um revolucionario,
um paraguayo, fôra morto a fusil, na fazenda de
João Magno, a legua e meia. Prestes, que acabava
de jantar, ia palitando os dentes, e ficou calado.
Acabou civicamente de palitar os dentes. E disse
ao  soldado  que  queimasse  a  fazenda  de  João
Magno, A fazenda, cujos moradores tinham caldo
no  matto,  foi  reduzida  a  cinzas.  O  paraguayo
morto  foi  atirado  ao  brazeiro  pelos  seus  bons
camaradas. […].

Cívicos

Jantando um
Defunto 
(1929)

170

Scenas
horripilantes

da
Revolução

[…] Foi quando passou pelo municipio o terceiro
destacamento  de  Siqueira  Campos.  Foi  um
panico,  foi  um  terror.  Havia,  porém,  muito
romance  naquelles  homens,  que  varriam  os
sertões com suas fardas, com suas almas, com o
seu sonho, e com suas unhas.  .  .  Tudo isso era
uma vassoura, e, se a vassoura tinha lama, tinha
tambem  luzes  civicas,  perfumes  romanticos  ...
Algumas  mulheres  se  commoviam  diante  dos
heróes.  Pelo  menos,  elles  eram
cinematographicos. […].

Românticos,
sonhadores, cívicos e

heróis.

462 No trecho citado, percebemos vestígios que denotam superioridade racial entre brancos. Teoria bastante difundida
no final do século XIX e início do século XX com Nina Rodrigues e outros vinculados ao determinismo racial.
Diga-se de passagem que João de Minas era ruivo, filho de Pompílio Palombo e, possivelmente, descendente de
italiano. 
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ANEXO G – Tipo social do litoral na obra Farras com o Demônio (1930).

TIPO SOCIAL /HOMEM DO LITORAL

OBRA PÁG CRÔNICA CITAÇÃO CARACTERÍSTICA 

Farras com o
Demônio

(1930)
8

A mulher
que

embalsamou
o pavor da

morte

[…] O peixe deu um bote brutal naquelle ponto.
Eu estava deslumbrado. A ubá foi escorregando.
Xaraim voltava de novo, de olhos cerrados, à sua
paz morta e cretina. E eu, homem de letras, cheio
de  sabedorias  reles,  competentemente
acovardado,  fiquei  ali  a  admiral-o  como  um
heroe, como um grande homem nacional.

Deslumbrado, homem
de letras, cheio de
sabedorias reles,

acovardado.

Farras com o
Demônio

(1930)
19

O suicídio
passional

dos maridos
de pennas

A dra. Anna Kremlen partiu dois dias depois, às 9
horas.  Eu,  Francisco  e  Xaraim  tivemos  uma
verdadeira  sensação  de  isolamento  ao  vermos
apagar-se no céo cinzento, pelo qual as aguas do
rio se afundavam vaporosamente,  a embarcação
da  grande  mulher.  Apesar  disso,  Xaraim
careteava  sorrisos  furtivos,  em  remoto  degêlo
emocional,  descançado...  E'  que  elle  tomara  da
doutora um medo completo, mas vigilantemente
disfarçado,  desde  o  incidente  horripilante  da
cabeça mumificada do homem-macaco, que era o
seu pai...

Causador de medo e
estranhamento ao

sertanejo em relação ás
teorias raciais.

Farras com o
Demônio

(1930)
28 

O feitiço do
coração

sinistro do
urubú-rei

Fiquei  com  os  olhos  paralysados  numa  dessas
rondas  de  urubus.  O  meu  coração  sentia  que
aquelas  valsas  de  asas  negras,  que  se
transfundiam na pureza sublime dos céos,  eram
symbolos  humanos...  Homem,  que  és  também
negro  pelo  egoísmo,  pulveriza-te  nos  céos  da
bondade e do amor universal,  subindo, subindo
sempre,  até  –  como  os  urubús  do  Araguaya  –
desappareceres em luz, até te perderes no seio de
Deus!...

Encantado e paralisado
com o voo do urubú-rei,
comparando-o a valsas
de asas negras e, aos
símbolos humanos.

Presença de concepção
religiosa.

Farras com o
Demônio

(1930)
41

No encanto
do Rasputin
barbaro, a
vingança
millenaria

de São João
Baptista

Descendo em terra, nesse aspero anoitecer, eu me
sentia com a alma desconjuntada, dolorida, como
se meu espírito tivesse levado um quéda do alto
vertiginoso  da  illusão.  Sim,  porque eu  saira  de
Santa Leopoldina com Francisco e Xaraim, numa
simples ubá – para apenas dar um passeio pelo
rio. Era como quem fizesse um pic-nic, ou fosse
jantar sobre a volupia das aguas.  Entretanto,  eu
sem  ao  menos  saber  dos  recursos  que  tinha
trazido estava realizando uma autentica viagem
de  exploração  pelos  horrores  e  maravilhas  –  é
bem verdade  –  do  rio  Araguaya.  Era  como se
fossemos  terriblissimos Mandacarús,  Castelnaus
ou Couto de Magalhães.

Alma desconjuntada,
dolorida, iludido,

inocente.

Farras com o
Demônio

(1930)

56 A onça de
azas

– A-iá! A-iá! A-iá!
Esse berro, rubro e secco, saiu de cima de minha
cabeça como um tiro. Eu, que – não é por falar –
sou cabra escovado, e não quero morrer nem ao
menos para ir para o céo, dei um salto para trás, e
endireitei  os  calcanhares  para  uma  corrida
civilizada, daquellas bôas, com a santa intenção
de  só  parar  em  Santa  Leopoldina,  debaixo  da

Cabra escovado (astuto,
sabido), medroso,

civilizado.
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protecção do dr.  Brasil  Caiado, se elle  ainda lá
estivesse, mais o dr. Arno Konder.

Farras com o
Demônio

(1930)

65-
66

Todo ouro
da lua em

pó

Essa  história  me assombrava.  Xaraim metteu  a
mão no bolso da calça, e tirou uma coisa. Abriu a
mão, em silêncio. Vi ouro em pó! Uma ansiedade
súbita me seccou a guéla. Francisco esfregou os
olhos para limpar a vista. Ouro! Aquilo era ouro,
o  deus,  o  diabo  do  ouro..  […].  O  ouro  já
envenenava as nossas almas, ou melhormente, a
de Francisco. O ambiente amargava. […].

Assombrado, ansioso e
ganancioso.

Farras com o
Demônio

(1930)

72-
73

O triunfo
macabro do

feiticeiro

Eu  estava  estupefacto  com  o  que  nos  contava
Xaraim.  […].  Um frio  me passou  num arrepio
pelo corpo. […]. Não sei bem o que houve, mas o
meu companheiro me mostrou, de repente, uma
perola. Seria possível? Eu, enganado por perolas,
esfomeado  de  riquezas,  cai  de  quatro,  sobre  a
areia,  com  os  olhos  e  a  alma  esbugalhados,
caçando perolas. […].

Estupefato, arrepiado,
medroso, esfomeado de
riquezas, ganancioso.

Farras com o
Demônio

(1930)
78

A amante
sem cabeça

Eu e Francisco, cheios de sabedorréa dos livros,
cheios  das  estatégias  das  ruas  e  dos  cinemas,
sentiamos o nosso medo acalmar-se,  agachados
os nossos brilhantes espíritos debaixo da proteção
analphabeta do homem-macaco.

Cheios de sabedorréia
(ironia para dizer

sabedoria) dos livros,
cheios de estratégias

fictícionais, medrosos,
possuidores de

alteridade.

Farras com o
Demônio

(1930)

84-
85

As Frô de
Broadway

[…] Eu ali  fiquei,  esquecido de mim mesmo a
contemplar  os  abysmos  sem fundo emborcados
sobre  e  meu  misero  cerebro.  […].  Dei  alguns
passos, para seguil-os, de subito envergonhado do
meu  sentimentalismo,  do  meu  respeito
commovido pela morte. […]. Rezei, rezei com fé,
com orvalhante ternura. Mas não fiquei satisfeito
ainda. Girei os olhos pelo meu cerebro, caçando
nas suas gavetas froidianas mais piedade christã.
[…].

Contemplativo,
possuidor de um mísero
cérebro, envergonhado,

sentimental, fiel,
cristão.

Farras com o
Demônio

(1930)

97 As perneiras
do heroismo
que morreu

de medo

[…] Prestes ia invadir o sudoeste goyano. Mas –
diziam elle não queria matar gente nem concertar
o  Brasil.  Elle  queria  era  cobre,  cavallos,
mercadorias,  joias,  mulheres,  muita bebida para
as farras patrioticas... […].

Gananciosos, farristas.

Farras com o
Demônio

(1930)
108

Das arvores
de fogo e de

sangue

Vi  a  cabeça  verde  de  uma  cobra  sair  muito
lentamente  do capim, e  ir  subindo pelo  tronco.
Francisco,  vendo  tambem  o  bicho,  puxou
amorosamento o revólver.  Eu ainda não o tinha
visto atirar.  Francisco ia matar,  e isso é sempre
um bom passatempo. 

Para o habitante do
litoral, matar = um bom

passatempo.

Farras com o
Demônio

(1930)
112

Formigas
que fazem
evoluções
militares

Num certo  ponto,  por  exemplo,  onde  eu  quasi
tinha a certeza de ter estado a nossa barraca, onde
o  chão  naturalmente  estava  um  pouco  batido,
agora  havia  o  absurdo  sereno  de  dois
formigueiros, como se ali ha mezes só morassem
formigas  e  nada mais.  Abaixei-me,  estupefacto,
procurando olhar a cara dos ageis bichinhos, que
tinham sido postos ali para nos illudir. […].

Estupefatos, iludidos.

Farras com o
Demônio

116 As tragedias
da solidão

Mas  para  que,  então,  aquelle  santo  trazia  tanta
arma,  tanta  ferocidade,  tanta  ameaça  de  luto

Presença da alteridade,
observador e curioso.



143

(1930)

sangue?...  Deu-me  vontade  de  interrogal-o,  de
perguntar por sua vida. As suas chinellas de sola,
rudes  e  velhas,  diziam  que  elle  andára  muita
légua.  Os  seus  musculos  enxutos  e  vibrantes
diziam que  elle  saltava  como a  onça.  Os  seus
dentes eram em formade serra, e alvos, sorrindo
por  conta própria,  não esperando que os  labios
tomassem a  iniciativa  de  rir.  Barba  rala,  e  um
nariz  onde  mysteriosamente  se  adivinhava  um
faro apuradissimo, um faro de raposa. Eu tive a
impressão  de que  aquelle  homem, aperfeiçoado
com o seu respeitavel nariz, era um apparelho de
guerra – summamente perigoso.

Farras com o
Demônio

(1930)
120 O Chapadão

[…] E'  o  cascavel  vestido de amarello e  preto,
com alguma coisa de um Rodolpho Valentino da
espécie. […].

João de Minas compara
o animal “vestido” de
amarelo e preto a um
Rodolpho Valentino
(astro do cinema na
década de 1920) da

espécie. Isso denota o
conhecimento do

homem do litoral à
sétima arte. 

Farras com o
Demônio

(1930)
128

O
phantasma
da Ponte

João
Pinheiro

[…]  Pelos  barrancos  ferozes  do  rio  voavam
gaviões,e  os  troncos  das  arvores  velhas,
destacando-se em pequenas clareiras, lembravam
o passar dos longos annos, dos longos dias, dos
minutos  indefinidos  e  sombrios  sobre  aquella
êrma  e  dolorosa  paisagem.  Eu  me  sentia
amargurado e abafado num lucto universal, sob a
chuva fatal das lagrimas do mundo. […].

Amargurado e abafado
num luto universal,
diante da paisagem

êrma.

Farras com o
Demônio

(1930)
140

Uma lucta
de feras, nas

trevas

Sorri,  e me inteirei  de que tudo aquillo era um
devaneio  da  minha  ôca  cabeça.  Certamente  o
poço  estava  desabitado.  E,  no  seu  fundo,  não
havia a assassina assembléa de monstros que eu
fantasiara...

Possuidor de devaneios
e fantasias

Farras com o
Demônio

(1930)

144 O Rei de
Goyaz

[…] O  chauffeur de subito mexeu-se, e apontou
um dedo para baixo, para o matto.  Um ouriço-
caixeiro sahia de uma moita, molle e pintadinho
de branco e preto,  mesmo do lado do auto.  Eu
quiz  descer  para  perseguir  o  animal,  na
ignorancia das coisas rasteiras da vida, quando o
chauffeur me instruiu providencialmente:
–  Não provoque o bicho. Elle joga espinhos por
todos os lados. E' um perigo. O ouriço é como a
mulher – é espinhos por todos os lados... 

Ignorante

Farras com o
Demônio

(1930)

155 A minha
viagem com

o Dr.
Washington

Luís...

De Inhumas à capital goyana são cinco horas de
automovel. E de Anapolis a Inhumas, pela nova
estrada,  são  coisa  de  quatro  horas.  Faz-se  uma
bonita  viagem, o que eu chamaria uma viagem
realmente  nacional,  uma  viagem  brasileira  por
excellencia.  Ensina  o  governo  da  Republica,
esculpido no patriotismo do sr. Washington Luis,
que governar é fazer estradas. Alguns chronistas
do  Rio,  moços  velhos  que  absolutamente  não
conhecem  o  Brasil,  porque  moram  na  Avenida
Rio Branco, achariam que o sr. Washington Luis

Elementos simbólicos:
nacionalismo,

brasilidade, progresso
(governar é fazer

estradas). Cronistas do
Rio = moços velhos que
não conhecem o Brasil.
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simplifica demais, assim falando. […].

Farras com o
Demônio

(1930)
...

A barriga de
luz...463 ... ...

Farras com o
Demônio

(1930)

167-
168

Pinceladas
de Infinito

[…]  Vagam  por  ti  os  rebanhos  de  neve  das
minhas ternuras extinctas, das minhas desilusões,
das minhas preces de perdão. As tuas geleiras de
resignação  e  de  tédio  são  a  lápide  funebre  da
minha alma dolorosa.

Desprovido de ternura,
desiludido, que tem
clamor por perdão.

Farras com o
Demônio

(1930)
...

Ai, minha
vida!464 ... ...

463 Essa crônica não possui qualquer menção ao tipo social do litoral.
464 Essa crônica não possui qualquer menção ao tipo social do litoral.
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ANEXO H – Tipo social do litoral na obra Pelas terras Perdidas (1934).

TIPO SOCIAL /HOMEM DO LITORAL

OBRA PÁG CRÔNICA CITAÇÃO CARACTERÍSTICA 

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
15

A Sepultura de
sete biliões de

palmos

Impressionou-me o facto do faro ter assaltado
tão dominadoramente o cão,  que começou a
gemer, a chorar, querendo arrancar em busca
de alguma coisa, que estava no ar...

Impressionado

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
24

A amante de
Luiz Carlos

Prestes

O alferes Daniel, como se vê, era monarchista
empedernido. De pouca cultura, misturando o
ideal com batatas, ele era todavia um optimo
carater, saude rija, filho de portuguezes.

Alferes, monarquista,
pouca cultura, ótimo

caráter, filho de
portugueses.

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
31

Churrasco de
perna de

sargento, com
môlho de amor
revolucionário 

Eu estava desempenhando o papel de coronel
de  230  homens,  patriotas  arrebanhados
depressa para, nos remotos sertões goyanos e
mattogrossenses,  botar  uma  parede  de
legalidade deante da Columna Prestes.

Patriotas

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
47

A onça que só
comia

revolucionário
gordo

Eu  estava  assombrado,  e  ainda,  para  mais
gozar  o  meu  próprio  assombro,  eu  não
perguntara  o  que  vinha  a  ser  essa  tal  de
Mimosa.

Assombrado, espantado
(presença de alteridade

com a cultura local)

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
...

A justiça divina
do infernal

urubú-
boicininga465

... ...

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
63

A quadrilha de
Tambô

[…] perguntei a Piancó se ele alguma vez já
tinha  lido  ou  visto  algum  jornal.  Ele  me
respondeu, com absoluta seriedade:
–  Capais!  Mais  já  escuitei  dizê  qui  exéste
esses troço. É um apareio de taboa, mais num
sei bem pra quê qui serve. Ou será coisa de
cumê?... 
Eu ri, aliviado, gosando a gloriosa ignorancia
do meu grande amigo. […].

Letrado, gozador.

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
70

Os garimpeiros
do café

Ora,  quem se  aprofunda  nas  florestas,  […].
Plantas,  flores,  insectos,  sementes,  alguns
mineraes,  partes da carne de certos bichos –
um  mundo  absolutamente  desconhecido  ao
homem civilisado – fornece essas maravilhas,
que  nós só  julgamos  que  nos  podem vir  de
Changai, de Paris, ou de Hollywood...

Viajante, civilizado.

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
74

Como eu vi
Lampeão

[…] A minha missão era jornalistica, e talvez
indirectamente política.

Letrado, jornalista.

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
195

Depois,
miseravelmente

depois

Luiz  Carlos  Prestes,  magro,  de  mãos
abençoantes,  secas  e  azuladas,  sereno  e
dormente,  todo  ordenado  e  alisado  nos  fios
mongoes de suas barbas pretas […].

Magro, mãos
abençoantes, secas e
azuladas, sereno e

ordenado.

465 Essa crônica não possui qualquer menção ao tipo social do litoral.
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ANEXO I – Tipo social do litoral na obra  Horrores e Mistérios dos Sertões Desconhecidos
(1934).

TIPO SOCIAL /HOMEM DO LITORAL

OBRA PÁG. CRÔNICA CITAÇÃO CARACTERÍSTICA 

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

16 1

[…] No fundo, porém, eu já estava achando, cá
nos melindres da minha covardia civilizada, que
aquele reide que estavamos fazendo, por aquele
pavoroso  pedaço  de  floresta  virgem de  Matto
Grosso, era uma loucura. […].

Covarde civilizado.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

40-41 2

Antenor  […].  Estudara  para  ser  padre,  em
Assuncion, onde nascera, filho de uma família
poderosa. Fôra jornalista em Buenos Aires. […].
Adorava  o  sertão,  dizia-se  brasileiro.  Culto,
acaipirava-se  por  gosto,  sentindo-se  assim
naturalizado, nacionalizado.

Paraguaio, de família
poderosa, jornalista,
adorador do sertão,

culto.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

47 3
Por  aqui  não  há  agua,  de  jeito  nenhum...  –
analisei eu, com o vago medo de ter pela frente
um deserto seco, […].

Medroso

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

70 4

[…]  O  meu  coração  desabrochava  em  lirios
palidos  de  saudade,  de  nostalgia,  como  si  eu
tivesse vivido por detraz do muro de milenios
desse passado sem fim. […].

Saudosista, nostálgico.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

96 5
Era a floresta que acabava. Eu tinha a sensação
de  entrar  para  um  mundo  desconhecido,  para
além da vida.

Possuidor de
estranhamento

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

115 6

Isso aconteceu mais duas noites, e nem um de
nós pensou em atirar no intruso. Respeitavamos,
já  com  uma  certa  piedade,  aquilo  que
compreendiamos ser o misterio do amor.

Respeitosos e piedosos.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

119-
120

7

Era  certo  que  estavamos  devassando,
verdadeiramente  descobrindo  um  pedaço
suculento do Brasil, jamais pisado por nenhum
homem  civilisado  antes  de  nós.  Os  fatos
tambem provavam que estavamos lidando num
meio onde a vida animal e vegetal tinha aspectos
extranhos. […].

Devassadores,
civilizados, dotados de

estranhamento.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

144 8

Antenor,  com  a  prudencia  automatica  dos
autenticos  estadistas,  falou  num  museu,  que
deveria pipocar de um oportuno decreto, e onde
se espetaria os fosseis em catalogos graves. Eu
logo,  pensando  em  minha  família  a  colocar,
indiquei  a  solução  do  problema:  funcionarios
publicos à bessa.

Prudente, estadista,
cientificista, nepotista.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões

152 9 […]  As  nossas  tropas  imaginarias,  filhas  da
nossa  ardente  fantasia  civica,  avançaram
indomavelmente. Eu ergui-me embrabecido pela

Fantasioso, cívico.
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Desconhecidos
(1934)

emoção, e agarrei um pedaço de pau, para dar
uma boa bordoada.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

163 10

Vi, de fato, as serras enegrecendo na noite, e nas
sombras mais se destacando, talvez a umas duas
leguas de distancia. Não discutimos o problema
cientifico, ainda por resolver, que representava o
bailado  da  cordilheira,  sambando
discricionariamente  deante  da  nossa  vista,
viciada nos angulos e perspectivas academicas. 

Cientificismo, viciados
nos ângulos e
perspectivas
acadêmicas.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

174 11

Fizemos  pesquisas  sobre  o  terreno,  e  nada
adiantamos  a  respeito  dos  defuntos  tostados.
Quando, porêm, eu e Antenor espiamos no fim
da  chapada  para  o  declive,  do  outro  lado  da
montanha,  ficamos  apetitosamente  fascinados.
Defrontamos um vale  com campos e  florestas
[…]. 

Curiosos, fascinados

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

183 12

Eu ia  dar  uns cachações em Kaii,  por  achal-o
sumamente inconveniente deante do belo sexo,
quando notei que a jovem olhava encantada para
a inominavel selvageria do nosso indio. […]. A
senhorinha,  mostrando  o  aço  risonho  da  sua
alma, e sempre falando em espanhol […].

Belo sexo, jovem,
encantada, senhorinha,

risonha, falava em
espanhol.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

199 13

– Quanto a Karló, já os senhores fizeram justiça:
é ele o miseravel que foi morto ainda há pouco.
Savaniky,  pelo  qual  ele  tinha  uma  dedicação
fanatica,  o  colocára  aqui  como  seu
administrador, com carta branca. Ele era o meu
guarda,  e  inventava  mil  maneiras  de  torturar
com  perversidade  oriental  os  escravos
brasileiros... 

Miserável,
administrador, guarda,
torturador, perverso,

escravizador.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

205 14

Mary estava visivelmente abatida. A sua beleza
morena, traindo o sangue mexicano, tinha na luz
da  tarde  uma  candura  oriental,  calçada  com
sapatos  baixos,  a  sua  carnação  esportiva
insinuava,  todavia,  a  elasticidade  positiva  das
energias ianquis.

Visivelmente abatida,
pele morena, sapatos

baixos, carnação
esportiva, elasticidade.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

214 15 Mudamos  o  nosso  quartel  general  para  o
pequeno  bosque  das  kalamanias,  onde
instalamos  Mary  com  os  carinhos  que  a  sua
distinta personalidade merecia.

Distinta personalidade

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

222-
223

16

Ela  era  simples,  boa,  natural,  e...  cozinheira.
Passou a interessar-se pelos pratos, fazendo de
vez em quando obras de arte com as panelas. E'
claro que ela não era comumente aquela heroina.
Mas a heroina estava guardada dentro dela, nas
reservas  de  forças  maravilhosas  da  sua  raça.
[…].

Simples, boa, natural,
cozinheira, artista,

possuidora de forças
maravilhosas da sua

raça.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

237 17 Foi quando o principe apareceu na luz, entrando
no  quarto  da  jovem.  Entrou  de  vagar,
orientalmente. Parou, pousou a lanterna no chão,
começou  a  descalçar  as  luvas  de  “chaufeur”
celeste.  Ele  olhava  para  ela  com  doçura
elegante.  […]  surgia-me  um  “gentleman”,
estatura regular, fino e musculoso, com as mãos
como que de marfim. O principe era um pouco

Chaufeur celeste, doce,
elegante, gentleman,

estatura regular, fino e
musculoso, com as
mãos como que de

marfim, era um pouco
curvo, tinha um
bigodinho preto.
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curvo, e tinha esse ar fim de raça que ilumina os
verdadeiros  detentores  do  passado  que  a
maquina não embruteceu. Tinha um bigodinho
preto […].

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

256 18

Mary,  quando  não  lia,  ou  travava  longas
palestras  comigo  e  Antenor,  ouvia  de  Xoda
historias  de  assombramentos,  mentiras
formidaveis […].

Letrada, palestrante

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

260 19

Eu  nunca  pensára  a  sério  em  ser  eu  mesmo
comido  em  salada,  em  sopa,  ou  em  pasteis.
Nessa ocasião, compuz mentalmente, escondido
cá  comigo,  alguns  quadros  a  respeito,
plenamente  acovardado.  E  fiquei  cheio  de
intensa piedade cristã pelo infeliz Coruja Roxa.

Medroso, escondido,
acovardado, piedoso.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

… 20466 … ...

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

276 21

Houve  sincero  luto  no  pessoal,  e  Antenor
mandou enterral-o bem fundo.  Como Fathe,  o
glorioso representante da raça ianque, ele teve a
mesma cruz de pau.

Glorioso representante
da raça ianque.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

280 22

Tomamos os tres depois um automovel. Antenor
explicou ao “chaufeur”:
– Póde rodar. Vamos correr a cidade. Depois nos
leve a um bom cabaret...
E, para mim:
– Que nós hoje vamos fazer uma farra braba...

Frequentadores de
cabaret, farristas,

boêmios.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

283 23 No seu gabinete de diretor – um dos diretores do
glorioso  diario  queimado  pela  Revolução  de
Outubro – o Jarbas de Carvalho, muito querido
do  belo  sexo,  penteava  parisiensemente  as
barbas,  deante  de  um espelhinho de  algibeira.
[…].

Jarbas de Carvalho,
diretor de um jornal

queimado pela
Revolução de Outubro,
querido pelas mulheres,

penteava
parisiensemente as

barbas, deante de um
espelhinho de algibeira.

466 Essa crônica não possui qualquer menção ao tipo social do litoral.
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ANEXO  J –  Caracterização  ambiental  e  construção  dos  espaços  na  obra  Jantando  um
Defunto (1929).

SERTÃO/ AMBIENTE/ CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS 

OBRA PÁG. CRÔNICA CITAÇÃO CARACTERIZAÇÃO

Jantando um
Defunto 
(1929)

8
Jantando um

defunto

Era em meiados – não me recordo do dia certo
–  de  Dezembro  de  1926.  Eu  passára  Bom
Jardim  (districto  de  Rio  Bonito,  municipio
goyano),  e  que  fica,  um  povoado  bravio  de
umas vinte casas, entre a cidade de Rio Bonito
e o já famoso garimpo da Balisa, onde se vão
encontrando  os  mais  bellos  diamantes  do
mundo. 

Povoado, bravio,
garimpo, presença de

diamantes.

Jantando um
Defunto 
(1929)

18
O Enterrado

Vivo

[…]  Alguns  soldados  puzeram-se  a
inspeccionar o terreno, que era um começo de
chapada,  areienta,  com  a  secura  triste  das
canellas de êma. No fundo do horizonte é que
era o cerrado. 

Chapada, areiento, seco,
Cerrado. 

Jantando um
Defunto 
(1929)

26
A escada

para o céo

[…]  Nevoas  se  esbatiam,  alastrando
vacuidades, esboçando rios, lagoas e mares de
fumo,  funereamente.  A's  vezes,  Úma  galera
remota, de grandes velas de nevoa, parecia vir
rompendo  aquellas  aguas  mortas  de  sonho
opiado. Linhas, dorsos de collinas oscillavam,
com  uma  mysteriosa  mobilidade,  como
rebanhos  de  mastodontes  que  se  recolhessem
para dormir. Poucas estrellas saiam do negrume
revolto  do  céo,  como  apparições  dolorosas  e
vingadoras  no  alto  de  ameias  e  torres
acastelladas. […] Cômeçou a soprar um vento
vivo,  cançado,  arquejante.  Era  um  vento
animal,  com  os  seus  pulmões,  com  as  suas
pernas corredoras, com a sua obrigação, com a
sua finalidade, com a sua razão de ser na vida,
com  o  seu  coração,  com  a  sua  vontade.  Eu
admittia  que  aquelle  vento  quizesse  me  falar
das dansas dos troncos seculares nas florestas,
das  lagunas  verdes,  das  rochas  que  passeiam
estarando e rolando, dos passarinhos e bezouros
refulgentes,  da  joalheria.  das  resinas,  do
ridículo das orelhas de páo, do velludo sensual
dos lichens, dos olhares phosphoricos das onças
acuadas nas lapas... 

Descrição fantástica do
sertão. 

Jantando um
Defunto 
(1929)

55-56
Uma puisia...

ou um
sonetu!

Cahia  uma  noite  ruim,  como  si  os  espaços
fossem uma putrida Iagôa. A cidade tinha um
repouso que se diria o ultimo, final, indifferente
e eterno.  Fluctuavam, nas asas  dos morcegos,
saídos das casas velhas pelas janellas, a agonia,
o  supplicio  e  a  resignação.  Na  porta  de  uma
vendinha,  completamente  saqueada,  com  o
respeitavel  barril  de  pinga  secco  e  triste,  o
cadaver de uma mulher se expunha, meio nú.
[…].

Pútrida lagoa, presença
de morcegos, saqueado,

morte e violência. 

Jantando um
Defunto 

67 As desgraças
de Piau

Eu  vinha  de  Catalão,  o  prospero  municipio
goyano. O trem rolava. Os trens da E . F. Goyaz

Catalão, próspero
município, presença da
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(1929)
são  melhores  que  os  da  E.  F.  Mogyana,  que
chega até Araguary. […].

estrada de ferro.

Jantando um
Defunto 
(1929)

78
Maneiras de

ler o
“Libertador”

A tarde ia se fundindo asperamente numa noite
barbara,  uma  noite  de  caverna.  Era  como  si
aquella cidade não existisse,  nunca ali  tivesse
existido. Ali seria como que a solidão inicial do
mundo, a solidão virgem e priméva. A cidade
dava  essa  impressão.  E  ia  dormir,  sob  o
cobertor  da  tréva  esburacada  de  algumas
estrelínhas ennevoadas e frouxas.  […] Era na
cidade  de  Porto  Nacional,  no  alto  do  norte
goyano,  situada  á  margem  direita  do  rio
Tocantins. No dia 15 de Outubro de 1925, os
revolucionarios de Prestes ali chegaram, vindos
de Natividade, que tinham saqueado, dahi a 25
leguas, e de onde tinham saído no dia 11.

Inóspito, cidade
fantasma.

Jantando um
Defunto 
(1929)

87
A pergunta
do morto

Uma noite de terna belleza. A lua nova subia,
ao fundo, na linha negra de uma floresta. O céo,
muito puro, parecia feito de agua do mar. E a
lua parecia urna gaivota de prata, que ia voar. O
chevrolet  rolava  agora  no  começo  de  um
chapadão,  que  já  se  nos  mostrava  sob  uma
nevoa  sonhadora,  dando-nos  a  impressão  de
que a terra subia, fluctuava, se dissolvia em luz
pallida.  O  silencio  punha  em  tudo  uma
castidade, uma virgindade fluida. 

Terna beleza, céu puro,
chapadão, silencioso e

casto

Jantando um
Defunto 
(1929)

95-96 O
monstruoso

sapo-boi

Notei que Pedro só falára assim por delicadeza,
julgando  que  eu  me  sentia  mal  naquellas
temerosas cavernas vegetaes, que o deliciavam.
Não, eu não queria voltar... Pedro sorriu, mudo,
no  seu  deslumbramento  intimo.  Feliz,
coitado!... Sentíamo-nos, aos poucos, banhados
agora  dum  ouro  risonho.  O  ar  era  de  urn
amarello meio de luar, meio de sol, como se os
dois astros estivessem no céo, juntos, naquelle
momento.  Pedro  me  explicou  que  estavamos
caminhando  sob  gigantescas  carahybas,
arvores, como o ipê, só de flores de ouro, e que
florescem  de  Maio  a  Setembro.  Não  tardou,
porém,  que  passassemos  a  sulcar  uma  onda
violacea.  E'  que, por acaso,  algumas enormes
paineiras,  doridamente cobertas de suas flores
apaixonadas  e  roxas,  se  succediam  ás
carahybas. […] 

Temerosas cavernas
vegetaes; gigantescas
carahybas, arvores,

como o ipê, só de flores
de ouro, e que

florescem de Maio a
Setembro; onda

violacea = enormes
paineiras, doridamente
cobertas de suas flores
apaixonadas e roxas. 

Jantando um
Defunto 
(1929)

103 O esqueleto
de Santa

Maria Clara

Por aquelles sertões a cara humana é uma coisa
importante. E' difficil, em qualquer cem leguas,
encontrar-se  um  morador.  Os  horizontes  são
vistos com os olhos, mas uma vista mais fina
que a dos olhos, uma mysteriosa intuição visual
apaga-os, esponja-os no infinito, e o viajor só
vê  apenas  diante  de  si  um  nada
prodigiosamente  exacto,  perfeito,  completo  e
morto.  As  distancias  apparecem  ao  viajante
como  circulos  viciosos  hypocritas,  como
labyrintos  perversos  e  indecifraveis.  São  uma
coisa infinitamente logica, simples e clara, e, no
entretanto, ao mesmo tempo, absurda, confusa e
inexplicavel.  São  assim  aquelles  sertões

Inóspito, infinito, um “
nada prodigiosamente

exacto, perfeito,
completo e morto”.

Longínquo, labirintos
perversos e

indecifráveis. Uma
coisa infinitamente

logica, simples e clara,
e, no entretanto, ao

mesmo tempo, absurda,
confusa e inexplicavel. 
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eternos. […] 

Jantando um
Defunto 
(1929)

122
O cavallo de

Attila

Veiu  a  tarde,  violacea,  fechada,  pezarosa.
Escurecia, os· campos e mattos toldavam-se de
uma ameaça,  de um perigo incerto e esparso.
[…] Vi luzir uma estrellinha, perversa, no céo
sombrio. Era já noite. Despertei desatinado do
meu devaneio, tomei a rédea do animal, e olhei
em torno. Eu estava num lugar que eu nunca
vira, uma paragem negra, dando decididamente
a idéa do preto, do lucto, do mal. O caminho
era pessimo, dansando entre buracos. […] 

Tarde violácea, fechada,
pesarosa. Matos

ameaçadores, de um
perigo incerto e esparso.
Paragem negra, dando a
ideia do preto, do luto,

do mal (fantástico,
místico). O caminho era

péssimo, cheio de
buracos. 

Jantando um
Defunto 
(1929)

132
A porta do

inferno

[…] a entrada do inferno ficava a dez leguas, ali
adiante.  Era  um  buraco  negro,  onde  os
demonios,  ás  vezes,  ficavam  tomando  ar,
olhando a paizagem. […] 

À dez léguas da porta
do inferno, buraco

negro onde os demônios
ficavam tomando ar e

olhando a paisagem, ou
seja, sertão comparado

ao inferno. 

Jantando um
Defunto 
(1929)

152

Os 26
assassinatos
de homens

louros

Essa  aranha,  um  perfeito  Tartufo.  toma  nos
momentos  de  perigo  -  que  o  bicho
mysteriosamente conhece - a  côr  da terra,  do
páo. do logar em que está. Assim, a aranha não
se evapora. Apenas passa a não ser vista, sinão
a muito custo. O veneno desse monstrosinho -
que em Matto Grosso chega a ter o tamanho de
um pinto - é mortal em certos logares. […] Em
Goyaz,  ha  della,  em  Curralinho,  em
Goyabeiras,  em  Jaraguá,  etc.  E'  uma
calamidade. […].

Característica dos
animais da região:

aranha.

Jantando um
Defunto 
(1929)

159

Os tres
assassinatos

de Rio
Bonito

Uma tarde  tranquila,  com nuvens  de  mystico
ouro. Os campos iam dormir à luz feminina das
estrellas.  As  florestas,  muito  longe,  sumiam
lentamente, como se fossem caminhando para'
o  desconhecido.  para  o  além irreal  dos  céos.
[…].  Viajavamos no municipío do Rio Bonito,
Goyaz. […].

Tranquilo, nuvens de
místico ouro, presença

de florestas.

Jantando um
Defunto 
(1929)

173

Scenas
horripilantes

da
Revolução

[…]  Uma  calamidade!  Sentou-se  no  terreiro,
num  côxo,  perto  do  chiqueiro.  Não  havia  o
confortante  grunhido  dos  porcos.  Nem  um
berro,  um  tonificante  mugido  pelos.  largos
campos. A tarde descia e parecia não um sol a
morrer,  mas  um  outro  sol,  uma  outra  luz  a
nascer,  pallida  e  tenuissima,  irradiando
frouxamente da terra. […]

Presença de chiqueiro
(porcos) e mugido

(gado). Largos campos,
sol e luz.
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ANEXO  L –  Caracterização  ambiental  e  construção  dos  espaços  na  obra  Farras  com  o
Demônio (1930).

SERTÃO/ AMBIENTE/ CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS 

OBRA PÁG. CRÔNICA CITAÇÃO CARACTERIZAÇÃO

Farras com o
Demônio

(1930)
3

A mulher
que

embalsamo
u o pavor da

morte

De dia – como de noite – tudo ali é morto. O rio
colossal  vai  passando,  com  o  seu  lombo
melancolico  de  immenso  bicho  de  bronze,  a
pastar  a  vegetação  miraculosa  do  infinito,  o
capim de ouro e azul dos horizontes vertiginosos.

Morto, rio colossal,
melancólico, vegetação
miraculosa e horizontes

vertiginosos.

Farras com o
Demônio

(1930)
19

O suicídio
passional

dos maridos
de pennas

Nesse dia, o sol não queria sair. Uma luz como
que  subterranea,  luz  prehistorica,  amarelava
vagamente  tudo,  dava  um  tom  descarnado,  de
ossadas velhas, aos próprios contornos vegetaes.
As arvores enormes, commumente transparentes
e palpitantes, lavadas, de um verde mineral, tal se
esmeraldas  vegetassem,  estavam  então
embrutecidas  e  pesadas.  A's  vezes  passavam
baixo bandos de araras e papagaios, aquellas com
caudas longas e moles, […].

Dia nublado, luz pré-
histórica, amarelada,

árvores enormes,
lavadas de um verde
mineral, presença de
araras e papagaios. 

Farras com o
Demônio

(1930)
27

O feitiço do
coração

sinistro do
urubú-rei

Tudo estava prodigiosamente illuminado, sob um
sol feito de um mel de luz, um sol que dava a
idéa de estarmos sulcando a polpa miraculosa de
um  unico  diamante,  a  immensidade.  O  urubú
urbano,  esses  que  até  vemos  nos  quintaes  das
nossas  cidades,  é  uma  ave  reles  e  triste.  Já  o
urubú das  regiões  do Araguaya  é  outro.  Não é
desse negro turvo e como que depennado. E' de
um negro limpo e engraxado, é grande e fino, e
voa com arrancos determinados, como se désse
murros com o corpo. Entre elles há os chefões, os
estadistas, os salvadores da patria. São os urubús-
rei, com a cabeça vermelha, ao systema do perú,
e  os  olhos  de  um azul  marinho,  revolvendo-se
continuamente. […].

Dia ensolarado,
presença do urubú-rei

(negro limpo e
engraxado, é grande e
fino, voa com arrancos

determinados, tem a
cabeça vermelha e os
olhos azul marinho),

nas regiões do
Araguaia.

Farras com o
Demônio

(1930)
43

No encanto
do Rasputin
barbaro, a
vingança
millenaria

de São João
Baptista

Tinhamos  posto  de  novo  o  pé  em terra,  tendo
atrás  de nós alguns metros,  dentro do rio,  uma
sucury engulindo um boi curraleiro, e diante de
nós  um  chapadão  macio,  oleoso,  uma
immensidade  cheia  que  se  adivinhava  fugindo
pelas  sombras  ensanguentadas  da  noite.  Morria
no  poente  um  sol  coagulado  e  frio.  Havia
phantasmas de burytis muito ao longe, dando-nos
a illusão optica de que os coqueiros melancolicos
iam  caminhando  lentamente,  para  mais  longe,
para  o  semfim,  para  o  fundo  somnambulo  do
nada.

Rio com sucuri (espécie
de cobra), chapadão

macio e oleoso,
imensidade, pôr-do-sol

coagulado e frio,
presença de buritis
(vegetação típica).

Farras com o
Demônio

(1930)

55 A onça de
azas

Estavamos  na  barra  de  uma  floresta
esmagadoramente  velha  e  colossal.  Troncos
formidaveis, em cada qual se poderia abrir tuneis
para  passar  um  automovel  […].  As  arvores
sorriam, no alto, por suas copas verdes e celestes,
semelhando nuvens de folhas que tivessem vindo
rolando  num  tufão  pelos  céos,  e  de  repente
parado  ali,  especialmente  para  o  encanto  dos

Floresta
esmagadoramente velha

e colossal, troncos
formidáveis, árvores

sorridentes.
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meus olhos amorosos.

Farras com o
Demônio

(1930)
66

Todo ouro
da lua em

pó

Seria meia-noite quando o rei Sotia – agora eu o
julgava assim – nos veiu elle mesmo acordar. No
bojo  da  floresta  apocalíptica  começára  uma
musica simples, é verdade, mas de uma dolorida
endagação, de um mystico anceio, rolando a sua
lamentosa solennidade pelos silencios oceanicos
de uma noite irreprehensivelmente preta. […].

Floresta apocalíptica,
noite

irrepreensivelmente
preta. 

Farras com o
Demônio

(1930)
73

O triunfo
macabro do

feiticeiro

[…] O rio tinha mudado de caminho... A nossa
canoa estava a uns trinta metros da agua. Quasi
nesse espaço todo tinha surgido uma praia alta,
como  uma  montanha  de  areia,  de  uma  alvura
festiva. […]. Aquellas areias eram um sorvedouro
fatal. Eu ia ser enterrado vivo, […].

Praia alta, montanha de
areia, sorvedouro (que
leva para o fundo o que

nele cai).

Farras com o
Demônio

(1930)
79

A amante
sem cabeça

Xaraim,  dizendo isto,  caminhou para  dentro  da
floresta, sumiu entre os troncos fabulosos. […].

Floresta com troncos
fabulosos.

Farras com o
Demônio

(1930)
88

As Frô de
Broadway

A principio eu suppuz estarmos diante de milagre
phosphorecente  de  uma  gruta,  um  tunel  que
furasse deste mundo ao mundo das fadas. […].
–  Aquellas  frô  branca  e  amarella  tão  cumeno
musquito.  Ellas  abre,  imbroma  o  musquito,  o
musquito  senta  pra  cumê  o  mer  da  frô,  a  frô
fecha, e ingole o musquito...

Descrição fantástica de
existência de flores
(branca e amarela)

carnívoras. 

Farras com o
Demônio

(1930)
94

As
perneiras do

heroismo
que morreu

de medo

[…]  Um  domingo,  porém,  justamente  quando
uma orchestra tinha vindo alegrar o povoado da
Baliza,  uma  sucury  pegou  Juca  Gia,  a  alguns
metros do arraial. A victima berrava que era um
gosto  se  ouvir.  […].  Juca  Gia  foi  salvo.  E  o
bahiano das margens do São Francisco, de facão
nos dentes, logo mergulhou, e matou o monstro
no fundo dagua. […].

Presença de cobra
sucuri (o monstro no

fundo d'água)

Farras com o
Demônio

(1930)

107 Das arvores
de fogo e de

sangue

Aquella  arvore  era  o  mulungú.  Nos  sertões  do
Araguaya,  pelo  que  viamos,  elle  florescia  no
tempo  das  aguas.  Commummente,  porém,  o
mulungú  torna-se  um  esqueleto  doloroso  logo
que entra a secca. Fica como morto, esturricado,
arreganhando na canicula a dentuça faminta dos
seus galhos negros. Os gaviões e os corvos delle
fogem.  E'  quando,  de repente,  a  arvore  sinistra
rebenta em flores de fogo, de um vermelho lento
e meigo de manhã, e de um rubro sanguineo ao
sol  a  pino.  A arvore  engorda,  espraia-se,  toda
ardendo em labaredas sensuaes.

Mulungú467: comumente
torna-se esqueleto

doloroso logo que entra
a seca, morto,

esturricado e de repente
a arvore sinistra rebenta

em flores de fogo. 

Farras com o
Demônio

(1930)
112

Formigas
que fazem
evoluções
militares

Pelo caminho, Xaraim contou-me que, na Ilha do
Bananal,  havia  feiticeiros  que  conseguiam falar
aos  insectos,  dando-lhes  ordens  minuciosas,
cumpridas  quasi  immediatamente.  Assim,  esses
encantadores faziam com amaior facilidade uma
cobra dansar, ou uma formiga dar saltos mortaes
[…].

Presença de feiticeiros e
encantadores na Ilha do

Bananal.

Farras com o 115 As tragedias Ia  anoitecendo,  e  o  rio  –  que  separa  Minas  e Descrição do pôr-do-sol

467 O mulungu é uma árvore (quando floresce, possui tons avermelhados) e também uma planta medicinal brasileira.
Ela  possui  outras  denominações  populares,  como:  amansa-senhor,  capa-homem,  canivete,  corticeira,  bico-de-
papagaio, eritrina, sapatinho-de-judeu, sananduva, 
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Demônio
(1930)

da solidão

Goyaz – tinha ainda frias pinceladas de sol. Os
joão-de-barro,  côr  de  terra,  voavam  deante  da
machina, ordeiros, como bons chefes de família.
As  mattas  escureciam,  tomavam  uma  cara  de
ameaça  e  odio.  Os  campos,  ao  contrario,
ameigavam-se em cambiantes pallidas, virginaes,
descerrando  os  remotissimos  horizontes  como
portas de templos illuminados de milagres.

(frias pinceladasde sol),
presença do pássaro
joão-de-barro (bons
chefes de família),

matas escuras com cara
de ameaça e ódio,
campos meigos e

remotissimos
horizontes. 

Farras com o
Demônio

(1930)

120-
121

O Chapadão

Surge agora uma floresta, um cerrado, um capão
de matto. Piam as aves, amam os passarinhos, ou
retine  fulgurante  a  araponga.  Parece  que  sêres
humanos,  invisíveis  almas  dos  mortos,  puros
espíritos  passeiam  e  repousam  pelas  sombras,
ouvindo as valsas daquellas vozes aladas.

Floresta, cerrado, capão
de mato, descrição
fantasmagórica do

sertão.

Farras com o
Demônio

(1930)
125

O
phantasma
da Ponte

João
Pinheiro

Sacramento  é  um  municipio  do  Triangulo
Mineiro.  O  presidente  da  camara,  sr.  Julio
Gonçalves Borges, convidára-me para um passeio
no districto de Nova Ponte, dahi a 17 leguas, por
uma aliás infame estrada de automovel. Fomos os
dois. O dia era azul, de um sol vagamente triste
[…].

Sacramento, município
com uma infame estrada
de automóvel, dia azul,
de sol vagamente triste.

Farras com o
Demônio

(1930)
141

Uma lucta
de feras, nas

trevas

A alguns metros da barranca do rio, no meio do
arrozal,  fizera-se  uma  pequena  arena,  onde  o
arroz parecia batido e amassado. A escuridão era
completa. Nós nos encontravamos ao redor dessa
arena estranha. Ali, numa furia lenta e humana,
luctavam dois bichos grandes. Um delles parecia
um  novilho,  e  bufava  forte,  fazendo  esforços
heroicos. O outro animal tomava fórmas variadas.
[…].  Aos  poucos,  de  novo,  na  tréva,  iamos
distinguindo esse outro animal […].

Arrozal, escuridão
completa, arena
estranha, bichos
grandes, animal

multiforme, treva.

Farras com o
Demônio

(1930)
143

O Rei de
Goyaz

[…] A noite sorria, azul, num silencio encantado,
cheia  de  estrellas.  Para  o  oriente  uma  nuvem
branca  subia  da  terra  ao  céo,  inclinando-se
suavemente,  como  uma  escada  de  marmore.  A
semelhança era perfeita.

Noite azul, silenciosa,
cheia de estrelas, nuvem

branca no céu.

Farras com o
Demônio

(1930)

156 A minha
viagem com

o Dr.
Washington

Luís...

Cáe  a  tarde.  O  azul  único,  nunca  visto,  das
alturas,  não  se  immobiliza,  não  tem  esse  tom
petrificado  dos  céos  urbanos,  dos  céos  a
prestações.  O  azul  dos  azues  supremos  então
parece mover-se, vivo com as aguas dos mares. E'
elle uma agua celeste, sobre nós, como que um
oceano de cabeça para baixo. Flue sobre nós essa
agua morosa e muda. E nella a lama, como um
peixe  sereno,  um  equalo  educado,  nada,  vai
nadando, na viagem sublime dos espaços loucos
de infinito. E a tarde vai caindo. O auto rola.

Fim de tarde, azul
único, não tem o tom
petrificado dos céus

urbanos, azul supremo,
agua celeste, um oceano

de cabeça para baixo.

Farras com o
Demônio

(1930)
163

A barriga de
luz...

Em  Jatahy,  rico  municipio,  excellente  cidade,
gente encantadora, não há jury há 14 annos. […].
Capellinha,  ou  Nossa  Senhora  de  Abbadia  do
Paranayba,  é  um velho  districto  de  Rio  Verde.
Fica a 22 leguas da cidade. E' um povoadozinho,
razoavelmente esquecido […]. O povoado,  […]
fica contra uma serra enfarruscada. […].

Jataí = rico município,
excelente cidade, gente
encantadora; Capelinha
= velho distrito de Rio
Verde, povoadozinho,

razoavelmente
esquecido.

Farras com o 169 Pinceladas Acampei  hoje  à  beira  deste  rio.  A floresta  se Floresta, noites
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Demônio
(1930)

de Infinito
dissolve  nas  sombras  da  noite,  e  parece  fugir,
parece correr de mim, como um rio de pavores.
[…].

sombrosas.

Farras com o
Demônio

(1930)

173-
174

Ai, minha
vida!

As grandes florestas de nuvens se desgalham pelo
céo,  crescem pela  noite  acima,  vão  subindo,  e
acabam na folhagem chorosa das estrelas. Não há
lua.

Definição do céu, sem
luar.
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ANEXO  M –  Caracterização  ambiental  e  construção  dos  espaços  na  obra  Pelas  Terras
Perdidas (1934).

SERTÃO/ AMBIENTE/ CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS 

OBRA PÁG. CRÔNICA CITAÇÃO CARACTERIZAÇÃO

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
14

A Sepultura
de sete

biliões de
palmos

A' distancia, apparentemente, de uma legua, via-
se  um pedaço  de céo  tombado sobre a  floresta
virgem... Tinha-se logo a idea de que aquillo era
um  pouco  de  infinito,  com  o  azul  afficial  das
alturas […].

Céu azul, floresta
virgem.

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
25

A amante
de Luiz
Carlos
Prestes

[…]  Ali  ficariam,  para  morrer  de  sêde,  ou  no
dente de alguma onça, pois a noite se avisinhava,
e tudo aquilo se passava ao lado de uma temerosa
floresta virgem.

Floresta virgem, noite,
presença de onça.

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
34-35

Churrasco
de perna de
sargento,

com môlho
de amor

revolucioná
rio 

[…] mettidos num sacco pavoroso de montanhas
cobertas  de  espinheiros.  Era  espinho  por  todo
lado.  Lembro-me  de  uma  planta,  com  lindas
flores  azues.  Colhi  uma  dessas  flores,  para
admiral-a.  E  nas  minhas  mãos  a  flor,  tal  uma
taturana,  uma  lagarta  de  fogo,  começou  a  me
queimar e morder levemente. O vegetal lindo de
repente se tornava uma férazinha.

Montanhas cobertas de
espinheiros, planta linda

com flores azuis que
queima e morde, uma

ferazinha.

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
43

A onça que
só comia

revolucioná
rio gordo

Lá no fundo de um sacco azul de montanhas, no
sem  fim  parado  dos  céos,  onde  as  nuvens
lembram  pedreiras  esmurradas  pelo  punho  do
cháos, lá nesse ôco velho de mundo é que fica o
povoado  do  Antão.  E'  Goyaz,  o  Estado
brutalizado  pela  geographia  desmarcada,  pela
fartura  de  chãos  desenrolados  em  selvas,  e
campinas, e chapadas nuas, sem fim.

Montanhas, sem fim,
nuvens que lembram
pedreiras esmurradas,
ôco velho de mundo,

Estado brutalizado pela
geografia, pelas selvas,
campinas e chapadas

nuas.

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
54

A justiça
divina do
infernal
urubú-

boicininga

A tarde descia, alaranjada, muda como nunca, de
uma  bondade  de  mãe  que  dá  de  mammar  ao
filhinho. […].

Tarde alaranjada

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
61

A quadrilha
de Tambô

Era no municipio de Pedro Afonso, no extremo
norte  goíano.  A terra  imensa  dá  ali  ao viajante
uma  sensação  paradisíaca  e  irracional  de  rolar
pelos primeiros dias biblicos da creação.

Norte goiano,
paradisíaco.

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
68-69

Os
garimpeiros

do café

Penetrando pelo interior do nosso paiz, verifica-
se que o avanço esfomeado desse industrialismo
venenoso  vai  esmorecendo.  Os  logares  mais
afastados, onde já dificilmente chega o jornal, o
film e o indefectivel Ford; esses marcos iniciaes
da  floresta  virgem,  ou  dos  desertos  pelados
chamados Geraes, no Brasil Central; esses fins de
mundo já desconhecem os milagres annunciados
pelo homem civilisado, na faina feroz de otarizar
o próximo...

Atrasado, afastado,
floresta virgem,

desertos pelados, fim de
mundo, incivilizado.

Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
...

Como eu vi
Lampeão468 ... ...

468 Essa crônica não possui a caracterização ambiental do sertão do Brasil Central.
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Pelas Terras
Perdidas 

(1934)
196

Depois,
miseravelm
ente depois

[…] E era energico, frio e terrivel, falando pouco
e bão, como Prestes, morrendo em pé a sorrir por
aquelles sertões tenebrosos.

Sertões tenebrosos.
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ANEXO N – Caracterização ambiental e construção dos espaços na obra Horrores e Mistérios
dos Sertões Desconhecidos (1934).

SERTÃO/ AMBIENTE/ CONSTRUÇÃO DOS ESPAÇOS 

OBRA PÁG. CRÔNICA CITAÇÃO CARACTERIZAÇÃO

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

16 1
Estas  razões  foram  pronunciadas  no  silencio
macio da grande floresta virgem. […].

Grande floresta virgem.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

37 2

[…] Isso porque na região amazonica de Matto
Grosso,  mal  conhecida  e  cheia  de  florestas
medonhas, o cel. Fawcett descobrira um reino
prodigioso, […].

Mal conhecida, cheia de
florestas medonhas.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

45 3

[…]  depois  de  costearmos  uma  montanha
pelada, nua, com maravilhosas fulgurações de
mica  ou  macalacheta.  […].  No  sol  que  se
punha,  para  traz  da  cordilheira,  a  mica
incendiava-se,  entornava  brilhos,  e  parecia
mover-se,  agitar-se,  como  um  ipopotamo
fabulosos de opala  que fosse  viajando para o
infinito. Era um espetáculo único, e que a pena
não descreve.

Montanha pelada, nua,
com maravilhosas

fulgurações de mica ou
macalacheta (mineral

transparente e de grande
resistência), cordilheira,

um espetáculo
indescritível.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

68 4

A região oferecia a grandiosidade dos sertões
rigorosamente livres da intromissão mesquinha
do homem civilisado. Em excursões de tres a
quatro  leguas,  margeando  a  lagôa,  ainda  não
acharamos  o  seu  fim.  Era  melhormente  um
lago,  manso,  sem  ondas,  estagnado  numa
grande  paz  plumbea.  Agua  muito  boa  de  se
beber.

Região afastada do
litoral do homem

civilizado, um lago
manso, sem ondas,

estagnado, cheio de paz,
água muito boa para

beber.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

89 5

Nada encontravamos de feição excepcional. A's
vezes,  na  sombra  da  abobada  das  arvores
colossaes,  voavam  volumosas  aves,  que  nos
pareciam listadas de fogo, movendo ardencias
de  brazeiro  na  serenidade  vegetal  que  nos
sepultava.

Árvores colossais,
volumosas aves.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

111 6

Vimos  então  uma  aguia  de  empolgante
majestade. Era cinzenta, com brilhos de estanho
novo,  e  o  peito  esbranquiçado.  Tinha  os  pés
vermelhos  como os  pombos,  e  o  bico  negro,
com  uma  transparencia  azulada.  […].  Um
animal  como  aquelle  era  uma  imortalidade
vizivel, uma força da natureza, uma imagem do
sêr puro e filtrado na perfeição suprema.

Águia majestosa,
cinzenta, com brilhos de
estanho novo,  o peito

esbranquiçado, tinha os
pés vermelhos como os
pombos, e o bico negro,
com uma transparencia
azulada, era uma força

da natureza, uma
imagem do sêr puro e
filtrado na perfeição

suprema.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

124 7 –  Nós  iniciamos  essa  viagem  como  infimos
vassalos do sr. Washington Luis, que é o atual
presidente  da  republica  lá  do  Brasil.  A nossa
arrancada  bandeirante,  ou  geografica,  nos

País novo e
completamente

desconhecido do Brasil
e do mundo civilizado.
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(1934)
lançou  num  paiz  novo,  a  tal  ponto  que  é
completamente  desconhecido  do  Brasil  e  do
mundo civilisado. […].

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

137 8

Tinhamos  observado  que  as  montanhas
longinquas,  que  demandavamos,  eram  algo
misteriosas. A's vezes elas pareciam próximas,
ás vezes elas fugiam desmarcadamente. […].

Montanhas longínquas e
misteriosas.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

157 9

Tinha anoitecido, na paz profunda da natureza.
Vimos  então  um  bichinho  sair  dum  olho  da
caveira. Era um vaga-lume, da especie grande,
com a cabecinha iluminada de esmeraldas.

Paz profunda da
natureza, vaga-lume da

espécie grande.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

162 10

Fizera  um  dia  torrencialmente  luminoso,  de
uma  alvura  cegante,  que  dava  ao  ôco
atmosférico  refinamento que doia nos olhos. O
vasio se fizera tão intenso, que era como que
uma  vida,  ou  uma  consciência  vigilante  nos
apertando.

Dia torrencialmente
luminoso, alvo, vazio

intenso.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

170 11

A  natureza  ali  tinha  doçuras  verdes,  claras
aguas,  e  boa  caça  em  geral.  Um  corrego
despenhava-se alêm de uma penedia escarpada,
e  a  agua  rolava  num  fulgor  branco  de  prata
bailarina.  Ouviram-se  pios  de  aves,  vozes
flutuantes  de  animaes.  Um  sabiá.  Ou  um
passaro  parecido,  cantava  por  perto,  oculto,
dissolvendo no oiro crepuscular a tinta violeta
da saudade.

A natureza ali tinha
doçuras verdes, claras

águas, e boa caça,
córrego com água que

rolava num fulgor
branco de prata

bailarina, presença de
aves, sabiá. 

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

178 12

Seria meio dia, e fazia um sol doce e leve. […]
Atravessamos o vale,  depois uma garganta de
pedra cortada, num morro, e entramos logo no
segundo  vale,  da  mesma vegetação  luxiriante
do  primeiro.  […].  Iamos  por  dentro  de  um
cerrado.  Defrontamos  um  grupo  de  arvores
gigantescas,  de  flôres  roxas,  grandes  e  finas
[…].

Meio-dia, sol doce,
vales de vegetação
luxuriante, cerrado,

arvores gigantescas, de
flores roxas, grandes e

finas.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

201 13 […] Dentro  da  agua já  desapareceram quatro
trabalhadores, tragados por algum monstro, que
os  puxa  com  tanta  força  para  o  fundo,  que
sempre  arrebenta  a  corda  em que  os  mesmo
estão amarrados […].

Presença de monstros
na água.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

206 14

Caminhavamos, no mato ralo, por uma estrada
feita a foice, para ligar a jazida ao logradouro
onde a jovem costumava ler os seus romances
[…].

Mato ralo, estrada feita
a foice.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

215 15

O  problema  alimentar  foi  resolvido
deliciosamente  pela  abundancia  de  caça  na
região.  Um  dia,  ao  jantar,  o  cozinheiro
preparara  uma  especie  de  frango  ao  molho
pardo, que devia estar primoroso. Kaii colhera
duas aves […].

Abundancia de caça na
região, espécie de

frango.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões

232 16 A tarde descia, com uma melancolia de petalas
flutuando  e  caindo.  A  luz  como  que  se
desfolhava  dos  ceus  de  opala,  dos  jardins

Tarde melancólica, água
do rio tornava-se
imóvel, sólida.
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Desconhecidos
(1934)

plantados lá nos confins sideraes. A agua do rio
fechado  tornava-se  tão  imovel  que  parecia
solida, polida numa pista de cristal. […].

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

235 17
A noite caira como uma chapa, uma barra de
trevas.  Aves  noturnas,  que  piavam  gemendo,
rasgavam de angustia a solidão. […].

Noite, trevas, aves
noturnas que piavam

gemendo.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

249 18

No dia seguinte, Antenor levantou muito cedo,
no  lusco-fusco.  Eu  também  me  levantei,
gosando um friosinho parado, essa friagem sem
vento que não incomoda, e que, pousando na
nossa cara, nos dá a impressão de uma caricia
de  folhagens ternas,  de brotos  que  vieram ao
mundo  ao  contato  calado  do  orvalho  vertido
pelos luares.

Lusco-fusco, friosinho
parado, friagem sem

vento que não
incomoda.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

259 19
Podia ser que uma tribú antropofaga – naquelas
regiões tudo se podia supor – tivesse comido o
nosso cabra, […].

Regiões que tudo podia
supôr, presença de

tribos antropófagas.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

268 20
Havia um alvoroço. Corri, colado ao vulto de
Antenor, na noite fina e lavada de estrelas, com
uma neblina vaporosa de prata.

Noite fina e lavada de
estrelas, com uma

neblina vaporosa de
prata.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

275 21

[…]  Procuravamos  o  mais  possível  o  mesmo
caminho,  com  uma  provisão  de  agua  e  caça
especial  para  atravessar  a  zona  da  seca.  […]
Não  conseguimos  achar  o  logar  onde
enterramos  o  engenheiro  americano,  […].  O
vento do deserto, e as areias – talvez revolvidas
nalguma  tempestade  –  varreram  esse  logar
doloroso.

Zona da seca, vento do
deserto, areias
revolvidas em

tempestades, lugar
doloroso.

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

… 22469 … ...

Horrores e
Mistérios dos

Sertões
Desconhecidos

(1934)

… 23470 … ...

469 Essa crônica não possui a caracterização ambiental do sertão do Brasil Central pois, os personagens Xoda, Antenor
e João de Minas, nesse momento já se encontravam em Santos, no litoral.

470 Ibdém.
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ANEXO O – Relatório Policial e Folhetins sobre Mahatma Patiala

Fonte:  Arquivos da Polícia Política, Pasta 4014, Rolo 050 – Sobre Ariosto Palombo, In: Arquivo
Público Mineiro.
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Fonte:  Arquivos da Polícia Política, Pasta 4014, Rolo 050 – Sobre Ariosto Palombo, In: Arquivo
Público Mineiro.
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Fonte:  Arquivos da Polícia Política, Pasta 4014, Rolo 050 – Sobre Ariosto Palombo, In: Arquivo
Público Mineiro.
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Fonte:  Arquivos da Polícia Política, Pasta 4014, Rolo 050 – Sobre Ariosto Palombo, In: Arquivo
Público Mineiro.
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Fonte:  Arquivos da Polícia Política, Pasta 4014, Rolo 050 – Sobre Ariosto Palombo, In: Arquivo
Público Mineiro.
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Fonte:  Arquivos da Polícia Política, Pasta 4014, Rolo 050 – Sobre Ariosto Palombo, In: Arquivo
Público Mineiro.
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ANEXO P – Relatório Policial sobre a atividade religiosa de João de Minas

Fonte:  Arquivos da Polícia Política, Pasta 4014, Rolo 050 – Sobre Ariosto Palombo, In: Arquivo
Público Mineiro.


