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issertação de mestrado intitulada
“Os limites da civilização na escrita
do sertão: um estudo das cate-
gorias civilização e barbárie em

alguns romances brasileiros”, defendida
recentemente por Anita Martins Rodrigues
de Moraes junto ao Instituto de Estudos
da Linguagem (IEL) da Unicamp, aborda
romances brasileiros que tratam da
temática sertaneja, em particular da
violência do sertão. De acordo com a
pesquisadora, que tomou para estudo as
obras O Índio Affonso (1873), de Bernardo
Guimarães; O Cabeleira (1876), de
Franklin Távora; Pedra Bonita (1937) e
Cangaceiros (1953), de José Lins do Rego,
e Grande Sertão: Veredas (1956) de João
Guimarães Rosa, as categorias civilização
e barbárie são operadas de maneira
diferenciada nos romances. Enquanto nos
dois primeiros livros a dicotomia é muito
clara, na produção de Lins do Rego ela está
presente, mas de forma mais sutil. Já no
romance de Guimarães Rosa, as categorias
sofrem o que poderia ser chamado de um
processo de revisão.

Anita explica que escolheu obras dis-
tribuídas no tempo justamente para com-
preender melhor e comparar diferentes
atitudes com relação às categorias desta-
cadas. Segundo ela, tanto no romance de
Bernardo Guimarães quanto no de Fran-
klin Távora, o narrador se reveste da figura
do escritor e pretende ser o discurso
confiável dos romances – a “verdade única”
consistiria no que afirma o narrador. A
posição deste “narrador-escritor”, como
destacado integrante da civilização, é
sobreposta e marcada pelo caráter pres-
critivo. Nos livros de Lins do Rego, que

O sertão que virou livro
Pesquisadora analisa limites entre civilização e barbárie em romances ambientados no interior do País

tratam do fenômeno do cangaço, há a
mesma sugestão, mas de forma mais sutil.

Anita lembra que, dada a distância
temporal entre os romances românticos e
os de Lins do Rego, não esperava que fosse
diferente. Esclarece que, na época de Lins
do Rego, a arte literária era pensada de
maneira diferente, sendo o efeito de
“objetividade” bastante importante. “Lins
do Rego faz uso de estratégias narrativas
diferentes. Ao contrário dos romances
anteriores, nos quais o narrador quer ser
o próprio escritor, ele se vale de um
narrador implícito. Sutilmente, ele dá voz
aos personagens e induz o leitor a concluir
que a violência no sertão está relacionada

pessoas a resolver suas disputas no âmbito
pessoal, colocando assim a vingança no
lugar da justiça. Os textos desse autor
promovem uma aproximação entre os
soldados e os sertanejos armados (os
cangaceiros), o que não acontecia nos
romances românticos. Seus livros mos-
tram que a autoridade pública chega ao
sertão de forma agressiva e bárbara,
embaralhando um pouco a oposição
litoral/sertão como análoga à civilização/
barbárie. Mas, segundo a estudiosa, o
modelo dicotômico se mantém.

Já em Grande Sertão: Veredas, algo
novo surge no tratamento das categorias
em questão. Riobaldo, um ex-jagunço,
personagem principal do romance, tem
uma fala longa e envolvente. Conforme
Anita, as categorias civilização e barbárie
estão presentes no texto, mas para serem
subvertidas. “Em Grande Sertão, existe o
aproveitamento das diferenças, mais do
que a classificação hierárquica das formas
de humanidade. O autor explora, na
diferença, a possibilidade de reflexão”.

Respondendo à questão do que repre-
sentariam as duas categorias nos dias
atuais, a pesquisadora afirma: “Dentro das
cidades são criados espaços físicos de
civilização e barbárie. São erguidos con-
domínios fechados, por exemplo, em
oposição a outros locais, como as favelas,
onde haveria a regência da barbárie.” A
autora lembra que é próprio daquele que
se diz civilizado ter aqueles que não
participam de seu grupo por bárbaros. “A
civilização expansiva vai destruindo outras
formas de humanidade que estão ao seu
redor”, diz. O mestrado de Anita foi feito
com bolsa concedida pela Fapesp, sob a
orientação da professora Suzi Frankl
Sperber. A dissertação foi impressa em
papel totalmente reciclado.
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stá bem, mãe. Vou fazer a sua von-
tade. Vou escrever a história do
que aconteceu aqui desde a
chegada do tio Baltazar”. Assim

começa o romance Sombras de Reis Bar-
budos, de José J. Veiga (1915-1999), obje-
to principal da dissertação de mestrado
de Gregório Foganholi Dantas, O Insólito
na Ficção de José J. Veiga, apresentada re-
centemente junto ao Instituto de Estudos

da Linguagem (IEL)
da Unicamp. As pes-
quisas de Gregório
foram financiadas
pela Fapesp.

Embora Veiga se-
ja considerado por
boa parte da crítica
um “escritor fan-
tástico”, os estudos
de Gregório, sob
orientação da pro-

fessora Vilma Arêas, concluem que essa
definição é, no mínimo, inadequada e
inconsistente, como tem aparecido em
antologias ou panoramas da ficção
brasileira nos últimos 50 anos. “O que
acontece de fato é que J.J. Veiga mantém
um estreito diálogo com esses dois
gêneros: o fantástico e o realismo mágico,
pois é um escritor cujos textos apre-
sentam elementos tanto de um quanto
de outro gênero”, avalia Gregório. Veiga
criou um universo coeso, fundamentado
na mesma premissa da construção do
insólito, mas rico em suas variadas mani-
festações e representação de variados
conflitos: ingenuidade versus reflexão,
liberdade versus opressão, criança versus

adulto, e campo versus modernidade.

Autor pouco estudado – o que não
quer dizer que não tenha sido bastante
lido –, pode-se concluir, em primeiro
lugar, “a inegável condição de Veiga
como um dos pioneiros do fantástico
no País”, que provoca divergentes
leituras por parte de uma crítica ainda
desacostumada a essa ficção no Brasil.
Em segundo lugar, o vínculo inevitável
não apenas de Veiga, mas de todo o
chamado boom da ficção nacional das
décadas de 60 e 70 — notadamente
do conto, com a ficção hispano-
americana —, favoreceu a acomo-
dação de sua obra sob o rótulo de
“realismo mágico”.

Para Gregório, o termo fantástico é
uma expressão usada principalmente
para se referir aos escritores dos sécu-
los 18 e 19, que começam a escrever
histórias de terror, como Edgar Alan
Poe, Hoffmann, Bram Stocker e Mary
Shelley, que escreveu Frankenstein.
Nesse tipo de literatura, segundo Gre-
gório, havia sempre a hesitação entre o
que é e o que não é fantástico. Princi-
palmente no que se refere à figura do
fantasma, colocando o leitor em dúvida
– será que existe o sobrenatural ou não.

No realismo mágico latino-americano, já
no século 20, não existe esse tipo de
questionamento, quando o sobrenatural
aparece mais integrado à realidade. Um
exemplo: Gabriel Garcia Márquez, com o
seu Cem Anos de Solidão. Veiga escreveu
15 livros. Todos eles possuem uma boa
dose que se denomina fantástico. Na maio-
ria de suas obras, verifica-se a existência de
alguns elementos, histórias e enredos que
se repetem, “a recorrência de determi-

nados tipos de personagens – princi-
palmente infantis – e a repetição do mes-
mo ponto-de-vista narrativo”.

Fábula ou parábola, Sombras de Reis
Barbudos é, de acordo com Gregório,
uma opressiva história de terror e ten-
são. Ela é contada sob a ótica de uma
criança, Lucas, que descreve as coisas
absurdas como os feitos da “Compa-
nhia” que se instala na cidade, as proi-
bições impostas, a invasão de urubus
e, no final, as pessoas começando a
voar. “Voar significa a forma liberta-
dora das pessoas para fugir da opres-
são. Ou será que é apenas o modo de
fugir do problema sem resolução?
Ninguém pode mais viver livre, amar
e sonhar”, diz Gregório. O livro pro-
põe mais perguntas do que respostas,
conclui o pesquisador.

Quando o mágico dialoga com o fantástico
Gregório Foganholi Dantas:
universo de Veiga era
fundamentado na construção
do insólito“E
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ao abandono, à decadência e à falta de
efervescência própria das cidades lito-
râneas”. Para fazer a transição dos roman-
ces românticos para os do modernismo
nordestino, a pesquisadora diz que teve
que passar por Euclides da Cunha, e seu
importante livro Os sertões (1902).
Segundo ela, os romances Pedra Bonita e
Cangaceiros mantêm uma relação de
contraste mas também de complemen-
tariedade com a obra de Euclides.

Segundo Anita, os romances de Lins do
Rego associam a violência do cangaço à
impunidade. A ausência de uma esfera
pública constituída aparece como princi-
pal causa da violência, pois levaria as
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