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Palavras dos autores

O estudo da literatura nacional constitui-se num re-
curso especial para a compreensão do patrimônio 
cultural do país e da realidade construída nos di-

ferentes períodos históricos. Além disso, desenvolve uma 
consciência social nos acadêmicos, possibilitando-lhes atri-
buir significados ao mundo que os cerca. 

Os autores de Literatura e ensino – abordagens de 
romances brasileiros: aspectos textuais, à exceção da pro-
fessora doutora Ivânia Campigotto Aquino, são alunos do 
curso de Letras da Universidade de Passo Fundo que, a 
partir das exigências de uma disciplina curricular, minis-
trada por ela, reunidos em um grupo de estudos, desenvol-
veram pesquisa orientada sobre o romance brasileiro. Os 
capítulos são, portanto, o resultado do estudo de literatura 
de um semestre letivo. Nos escritos, os estudantes apre-
sentam respostas para as perguntas que, em aula, ouvem 
e/ou formulam sobre como analisar romances. Conseguem, 
nos trabalhos, propor rumos para a prática de interpreta-
ção das obras a quem está iniciando a trajetória de estudos 
literários, especialmente do gênero romance.

Literatura e ensino – abordagens de romances bra-
sileiros: aspectos textuais apresenta-se como uma contri-
buição aos estudos de literatura na Educação Básica - mo-
dalidade Ensino Médio e na graduação, com elementos 
de análise capazes de motivar debates sobre os romances 
analisados e as interpretações realizadas. A expectativa 
dos autores é de que seus leitores ampliem conhecimentos 
sobre a Literatura Brasileira e possam partilhar a visão de 
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que o romance é o espelho social de uma época, a partir dos 
estudos focados em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 
Machado de Assis, O tempo e o vento, de Erico Verissimo, e 
O anjo e o resto de nós, de Letícia Wierzchowski. 

Boa leitura!

Os autores



Defunto autor e seu mestre na 
periferia do capitalismo: a relação 

de favor representada no discurso de 
Memórias póstumas de Brás Cubas

Ivânia Campigotto Aquino
Kamila Vieira

A 
literatura brasileira do século XIX manifestou-se 
diversa como expressão da cultura e da sociedade 
da época. Não bastasse passar por diversas trans-

formações, dando origem a diferentes fases, foi produzida 
num contexto em que havia pouca ideologia própria e ao 
mesmo tempo buscava-se ansiadamente por uma identi-
dade nacional. Nesse sentido, um choque de ideias ocorria 
no país e em sua literatura. Também, bons costumes e leis 
instauradas pela Constituição de 1822 eram deixados de 
lado para se alcançar o autobenefício e o privilégio de ter 
alguns escravos trabalhando nas casas e fazendas. Alguns 
escritores faziam questão de escrever sobre um Brasil utó-
pico, sem escravos e problemas sociais, enquanto outros 
- e aqui entra Machado de Assis - mostravam a realidade 
brasileira de maneira inteligente.
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A sociedade do século XIX, Machado de Assis  
e Brás Cubas: um paralelo entre o contexto 
social e a literatura brasileira

Os problemas sociais e as ideias fora do lugar 
(SCHWARZ, 2000a) acompanham a sociedade brasileira 
desde o início do século XIX seu entendimento dessa como 
tal. Interferiram na literatura, no crescimento e desenvol-
vimento do país, na fundação de uma identidade própria, 
e ocasionaram diversas controvérsias no decorrer do sécu-
lo: a escravidão, ainda presente no Brasil, em oposição à 
Constituição brasileira de 1824, que rechaçava essa práti-
ca, o favor – prática comum entre as classes – também era 
visto como imoral pela Constituição, entre tantas outras 
práticas que não eram “bem vistas”, mas eram praticadas 
pelas normas e leis instauradas no país.

Em meio a essa confusão ideológica, surge um dos 
maiores escritores do Brasil, Machado de Assis, com sua 
genialidade, irreverência e certa acidez na forma peculiar 
de escrita e de abordagem de temas da sociedade brasileira, 
dos quais muitos autores não ousavam falar, por seguirem 
os moldes europeus romanescos da época. No ano de 1880, 
lança uma de suas obras mais comentadas e irreverentes, 
Memórias póstumas de Brás Cubas, na qual o leitor é apre-
sentado a Brás Cubas, um defunto autor marcado pela 
ironia e sagacidade, que narra pós-morte suas memórias. 
Mesmo após muitos anos de seu lançamento, é considerada 
atual pelos temas que aborda e é estudada e comentada 
por grandes teóricos, como Roberto Schwarz, Alfredo Bosi 
e Luís Augusto Fischer.
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Nesse espaço, contextualizamos alguns aspectos 
histórico-sociais que são de extrema importância para a 
compreensão da sociedade e da literatura do século XIX. 
Apontamos avanços do segundo reinado, como a fundação 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), o 
choque das ideias do liberalismo com a escravidão, ainda 
presente no Brasil, o escritor Machado de Assis e sua irre-
verência para o período romanesco e, ainda, estabelecemos 
um paralelo com o famoso personagem machadiano Brás 
Cubas, que reflete perfeitamente a sociedade burguesa da 
época.

O Brasil sob o ponto de vista histórico, sociológico e literário

O Brasil, desde os tempos de Império, buscava criar 
sua nacionalidade e sua identidade própria e um tanto ori-
ginal perante os olhos dos outros países. Eis que surge, em 
outubro de 1838, ainda no primeiro reinado, o Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, que segue o modelo do 
Institut Historique, fundado em Paris, quatro anos antes. 
Segundo pesquisas de Schwarcz (1998), o IHGB reunia 
apenas a elite econômica e literária brasileira e, alguns 
anos depois, contaria também com a presença do Impera-
dor D. Pedro II. As reuniões ocorriam sempre aos domingos, 
nelas eram debatidos assuntos pertinentes sobre a história 
e a possível originalidade na literatura do país. 

No livro As barbas do imperador, de Lilia Moritz 
Schwarcz (1998), relata-se que em uma das primeiras par-
ticipações de D. Pedro II no IHGB foi apresentada – por 
ele mesmo – uma questão interessante a ser discutida em 
um debate: “O estudo e a imitação dos poetas românticos 
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promovem ou impedem o desenvolvimento da poesia na-
cional?”. Esse questionamento do monarca aos demais par-
ticipantes do instituto mostra que o avanço na literatura 
e na poesia para a fundação de uma identidade e de uma 
cultura própria era um dos pontos importantíssimos das 
discussões e reuniões do IHGB.

A partir de 1850, conforme Schwarcz (1998, p. 178), 
“[...] o IHGB se afirmaria como um centro de estudos bas-
tante ativo, favorecendo a pesquisa literária e estimulando 
a vida intelectual”. Dessa forma, com um pouco mais de 
vinte anos de existência, passaria a ter foco nas artes e da-
ria ao país a oportunidade de criar sua autonomia cultural, 
o que era a intenção dos grandes nomes que ali estavam.

O Romantismo, escola literária brasileira em anda-
mento na época, é um aspecto importantíssimo desse pe-
ríodo e, segundo a historiadora Schwarcz, “[...] é com a 
entrada de d. Pedro II no IHGB e seu mecenato que o ro-
mantismo brasileiro se transforma em projeto oficial, em 
verdadeiro nacionalismo, e como tal passa a inventariar o 
que deveriam ser as ‘originalidades locais’” (1998 p. 204). 
A partir desse momento, inicia-se a literatura romanesca 
brasileira, dotada, inicialmente, de muita exaltação à be-
leza da paisagem, ao índio como o herói da trama e ao ho-
mem branco como um homem exemplar. Schwarz é um dos 
grandes estudiosos que critica a prosa literária do século 
XIX, afirmando que era “frequentemente inflada, ou ras-
teira, ridícula ou crua e só raramente justa no tom” (2000a, 
p. 13).

Algumas características marcaram o país no período 
do Romantismo, segundo o teórico Schwarz (2000b). O 
Brasil alcançara sua independência há pouco tempo e ba-
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seava-se nas ideias francesas, americanas e inglesas de 
liberdade, que acabavam chocando-se com a escravidão e 
seus defensores da época. As jovens nações emancipadas 
da América adotavam a ideologia liberal, porém no Bra-
sil não se faziam presentes as ideias liberais, pelo simples 
fato de ainda ser um país escravocrata. Além disso, era um 
país agrário, dividido em latifúndios, cuja produção depen-
dia do trabalho escravo e do mercado externo.

Conforme Schwarz, a literatura da época era “um la-
birinto singular, uma espécie de oco dentro do oco e que, 
ainda assim, Machado seria o mestre” (2000a, p. 21). A li-
teratura desse período torna-se uma “cópia” da literatura 
europeia, porém com um desejo grande de autenticidade, 
mesmo que utilizando-se de linguagem e forma nada ori-
ginais. O latifúndio pouco modificado que acontecia aqui 
no Brasil deixou passar a maneira barroca, neoclássica ro-
mântica, naturalista, modernista e outras, que na Europa 
acompanharam e refletiram transformações imensas na 
ordem social e que, em nosso país, acabaram perdendo sua 
real significância. 

Observamos que, ao longo de sua reprodução social 
e constituição “autêntica”, o Brasil põe e repõe ideias eu-
ropeias, sempre em sentido impróprio. É nessa qualida-
de que elas serão matéria e problema para a literatura. 
A falta de transparência social imposta pelo nexo colonial 
e a alienação fazem com que a literatura brasileira perca 
parte de sua autenticidade.

Dando continuidade à análise da sociedade brasileira 
do século XIX, Schwarz inicia sua obra Ao vencedor, as ba-
tatas, especificamente no capítulo As ideias fora do lugar, 
com um resumo bastante interessante de um panfleto li-
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beral contemporâneo de Machado de Assis, no qual consta 
que “[...] toda ciência tem princípios, de que deriva o seu 
sistema. Um dos princípios da Economia Política é o tra-
balho livre. Ora no Brasil domina o fato ‘impolítico e abo-
minável’ da escravidão” (2000a, p. 11). A escravidão foi um 
dos problemas mais críticos enfrentados pelo país naquele 
período, retardando a evolução e o progresso em diversas 
áreas, principalmente na científica, já que a ciência era 
considerada luz, progresso e humanidade.

A disparidade entre o liberalismo europeu, cobiçado 
e trazido para alguns países da América Latina ainda no 
século XIX, e a sociedade brasileira escravista era alvo de 
grandes polêmicas entre autores da época. Alguns apoia-
vam o fato impolítico da escravidão, outros o rechaçavam 
e defendiam as ideias europeias. Surge então, segundo 
Schwarz (2000a), uma comédia ideológica, pois tanto nos-
so Brasil escravocrata quanto a Europa liberalista possu-
íam grandes falhas em seus sistemas. Em terras brasilei-
ras, por exemplo, Schwarz retrata que a Constituição de 
1824 “não só não escondia nada, como tornava mais abjeto 
o instituto da escravidão. A mesma coisa para a profes-
sada universalidade dos princípios, que transformava em 
escândalo a prática geral do favor” (2000a, p. 12, grifo do 
autor). Dessa forma, a “evolução” do país estava registrada 
apenas no papel.

Apesar de a escravidão ser um dos pontos principais 
da disparidade e da polêmica da sociedade brasileira do 
período aqui abordado, ela não simboliza toda a ideologia 
um tanto quanto peculiar do país, havia mais fatos curio-
sos e imorais por trás das ideias que percorriam o século 
XIX. Segundo Schwarz (2000a), a colonização foi respon-
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sável pela subdivisão da população brasileira da época em 
três classes sociais e econômicas: o latifundiário (também 
conhecido como burguês), o escravo e o homem livre.

O homem livre não se enquadra nem como proletário 
nem como proprietário. Assim, seu acesso à vida social e 
aos bens materiais depende do favor direto ou indireto de 
alguém influente social e economicamente. Para Schwarz 
(2000a), o favor, nesse período, é quase uma mediação uni-
versal. A relação de favor atravessou e afetou a existência 
nacional, ressalvada sempre a relação produtiva de base, 
assegurada pela força. Essa troca de favores esteve pre-
sente em diversas atividades e relações, como as políticas, 
as de negócio, as de indústria, as de comércio, as de vida 
urbana, etc.

Schwarz (2000a) parte de uma observação comum de 
que no Brasil as ideias estavam fora do centro, em relação 
ao seu uso europeu. Em suma, para analisar a originali-
dade nacional, o autor reflete sobre o processo de coloniza-
ção. A gravitação cotidiana das ideias e das perspectivas 
práticas é a matéria imediata e natural da literatura. É o 
ponto de partida do romance, em especial do romance re-
alista. Assim, para o autor, a história mundial passa para 
dentro da escrita, o escritor sabendo ou não, querendo ou 
não. Nesse mundo romântico realista brasileiro, Joaquim 
Maria Machado de Assis é o mestre.

Machado de Assis é um romancista/realista de exce-
lência. A partir de 1880, inicia uma nova perspectiva de 
literatura com Memórias póstumas de Brás Cubas, um de-
funto autor que inova com sua forma de narrativa: conta 
sua vida após a morte. É um livro inovador e irreverente 
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que marcou o século XIX. Na sequência, explanamos sobre 
a irreverência de autor e personagem.

Machado de Assis e Brás Cubas: um paralelo entre  
autor e personagem

Pertencia a uma família humilde, ficou órfão com pou-
ca idade e então foi criado pela madrasta. Era negro, sofria 
de epilepsia e gaguez, iniciou seus estudos em escola públi-
ca, aprendendo as primeiras letras, mas foi como autodida-
ta que Machado de Assis constituiu seu vasto conhecimen-
to literário tomando gosto pela literatura. Fischer, grande 
estudioso da vida e da obra do escritor em questão, afirma 
que “[...] se tratando de um pobre descendente de escravos, 
Machado não é apenas um caso curioso; é uma das mais 
eloquentes exceções cabíveis” (2013, p. 9). 

Podemos, então, defender que Joaquim Maria Macha-
do de Assis foi um exemplo de superação e dedicação para 
o avanço e crescimento da literatura no Brasil, sendo um 
dos nomes mais importantes da literatura brasileira do sé-
culo XIX. Inicia sua vida profissional aos dezesseis anos 
como auxiliar de tipógrafo, colaborando com a imprensa 
carioca, atividade que exerceria por toda a sua vida. No 
decorrer de sua carreira como escritor, publicou os mais 
diversos gêneros, alguns desses merecem destaque, como 
a poesia, os romances e as crônicas. Tornou-se um homem 
bem-sucedido em sua área e teve o grande feito de ser o 
principal responsável pela fundação da Academia Brasilei-
ra de Letras.

Suas obras são divididas em duas fases. A primeira, 
considerada por alguns estudiosos a romântica, inicia com 
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Ressurreição, em 1872, a segunda e mais importante fase 
de Machado de Assis, considerada o período realista do au-
tor, inicia em 1880 com a obra Memórias póstumas de Brás 
Cubas. Bosi, um dos renomados estudiosos do autor, afirma 
que: “O ponto mais alto e mais equilibrado da prosa realis-
ta brasileira acha-se na ficção de Machado de Assis” (2013,  
p. 184). Ainda com base no pensamento de Bosi (2013), 
podemos dizer que a literatura de Machado de Assis era 
um tanto quanto sensível à mesquinhez humana e à sorte 
precária do ser humano, que se aceitam como herança ina-
lienável e se fazem alimento da reflexão humana. Schwarz, 
sobre o renomado escritor e sua forma privilegiada e deta-
lhista de escrita, ressalta que, “[...] em vez de elementos de 
identificação, Machado buscava relações e formas” (1987, 
p. 166), o que o diferenciava dos autores românticos e rea-
listas da época.

Em razão de sua literatura singular, há controvér-
sias sobre o período literário em que Machado de Assis se 
enquadra. Alguns estudiosos, como Bernardo (2010), afir-
mam que a divisão das obras de Machado é puramente cro-
nológica, pois enquanto ele escreve no período romântico 
torna-se romântico e, a partir do momento em que escreve 
na mesma época dos realistas, torna-se realista. Partindo 
para uma análise sobre o segundo momento de Machado 
de Assis, denominado momento realista, é necessário en-
tender quais são os princípios realistas. 

O realismo inicia no Brasil em 1881. Nesse período, 
tem-se a valorização da verdade, da razão acima de todas 
as coisas, da objetividade, do cientificismo, do materia-
lismo e da consolidação das ciências sociais (positivismo). 
Machado opõe-se à escola realista, desmistificando dogmas 
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literários do período a partir do seu modo nominalista de 
escrita (BERNARDO, 2010).

Ainda sobre a literatura machadiana, Schwarz (1987) 
afirma que o autor não deixa de apresentar um brasileiris-
mo e que, dessa forma, não dispensa a “cor local”. Machado, 
em sua segunda fase, apresenta de forma bem inusitada 
temas críticos sobre a sociedade e o Brasil da época. Em 
suas obras, aparecia com frequência a sociedade burguesa 
e sua falta de escrúpulos, a escravidão ainda presente no 
Brasil, o “preço” das pessoas e dos amores, a hipocrisia e 
o “avanço” do país, entre tantos outros temas que foram 
escondidos “embaixo do tapete” pelos outros autores. 

A obra Memórias póstumas de Brás Cubas é conside-
rada o divisor de águas e a revolução na literatura e na 
escrita dos romances realistas. Machado de Assis utiliza 
um defunto autor que narra suas memórias em primeira 
pessoa, desde a infância até a sua morte. Brás Cubas é 
um burguês comum que não trabalha, não é casado e não 
tem filhos; ele vive apenas do status de “ser burguês” e 
fazer parte da sociedade nobre. Em nenhum momento de 
sua vida, tem fortes emoções, o que mostra o quanto sua 
vivência foi pacata. Além disso, é irreverente, irônico, de-
bochado e um tanto sagaz. É um burguês que, depois de 
morto, consegue enxergar as falhas de sua vida, dialoga 
e caçoa do possível leitor que está lendo suas memórias e 
ainda filosofa em alguns momentos de devaneio no decor-
rer do livro. 

Dentro das memórias de Brás Cubas, Machado de As-
sis não apresenta fatos verídicos; ele foge dos cânones e 
do realismo, tem uma literatura peculiar que dialoga com 
outras obras, enquanto o escritor realista cria sua obra a 
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partir de fatos. Em Memórias póstumas de Brás Cubas, o 
autor faz diálogo com obras como A divina comédia, de 
Dante, Diálogo dos mortos, de Luciano, A Odisseia, de Ho-
mero, e Eneida, de Virgílio.

Outro aspecto interessante é que Machado cria narra-
dores indisciplinados, livres e com o “poder” de quebrar a 
quarta parede que há entre eles e o leitor; enquanto o nar-
rador realista está ligado à contemporaneidade cientifi-
cista, o narrador machadiano estabelece forte relação com 
a tradição literária. Como exemplo disso, observamos na 
obra Memórias póstumas de Brás Cubas, na qual o narra-
dor além de estar morto – algo inusitado para o período –,  
que o narrador desafia e ironiza o leitor a todo momento. O 
crítico Bernardo fala a respeito do diálogo que o narrador 
das obras de Machado tem com seus leitores e ressalta que 
o autor “nunca deixou seu leitor se esquecer de que ele era 
o leitor de uma obra de ficção, e não um voyeur da vida 
alheia” (2010, p. 124).

Bosi faz uma análise interessante sobre a obra e con-
clui que:

[...] a revolução dessa obra, que parece cavar um fosso entre dois 
mundos, foi uma revolução ideológica e formal: aprofundando o 
desprezo às idealizações românticas e ferindo no cerne o mito do 
narrador onisciente, que tudo vê e tudo julga, deixou emergir a 
consciência nua do indivíduo, fraco e incoerente. O que restou 
foram as memórias de um homem igual a tantos outros, o cauto 
desfrutador Brás Cubas (2013, p. 187).

Machado de Assis é um revolucionário, tanto no que 
se refere à escrita e ao estilo – considerado fora dos mol-
des para a época – quanto no que diz respeito à ideologia, 
pois não tinha vergonha de expor sua opinião crítica sobre 
a sociedade da qual fazia parte. Machado “brincava” com 
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coisas sérias e, por isso, incomodava muitos burgueses da 
época.

Muitos estudiosos e teóricos do Brasil e do mundo es-
tudam com afinco as obras e a trajetória de Machado de 
Assis no decorrer de sua vida. É de comum acordo entre vá-
rios desses pesquisadores que a obra Memórias póstumas 
de Brás Cubas é o avanço inicial das obras de Machado. 
Entre alguns pesquisadores que analisam tal livro, surgi-
ram algumas ideias que são questionadas por Bosi, sobre 
a identidade “cruzada” de autor e personagem principal:

O dilema está posto: Brás nasce, vive, morre e sobrevive dentro 
de Machado de Assis autor, como avesso ou sombra inarredável 
da dinâmica existencial do autor? Ou Brás Cubas é exterior ao 
autor, enquanto montagem de um tipo local, um proprietário 
ocioso que viveu durante o Brasil imperial? Autoironia estiliza-
da em termos narrativos, ou construção de um tipo particular 
julgado objetivamente sem autor? Qual o tom fundamental des-
sas memórias? Humorístico ou satírico? (2006, p. 35).

Esses questionamentos perduram até hoje, subdivi-
dindo os estudiosos machadianos entre aqueles que acre-
ditam que Brás Cubas é o reflexo de Machado de Assis – já 
que o autor obteve uma rápida ascensão de classe e tornou-
-se um burguês, assim como seu personagem – e aqueles 
que acreditam que Brás Cubas é uma crítica que parte da 
sociedade burguesa carioca da época. Apesar de todos os 
questionamentos e opiniões divergentes, em uma questão 
os pesquisadores concordam: Brás é legítimo e desenvolve 
uma narrativa jamais vista na literatura brasileira produ-
zida até aquele período. 

A crítica da época, segundo Schwarz (2000b), tratava 
Memórias póstumas de Brás Cubas como um traço psico-
lógico de Machado, uma deficiência narrativa, uma supe-
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rioridade de espírito e até um empréstimo inglês dotado 
de metalinguagem, nada disso estando errado, segundo o 
teórico. Nesse romance machadiano, a grande maioria das 
frases tem um propósito espirituoso, além de segundas in-
tenções, é dotada de particularidades, a prosa é detalhista 
ao extremo, causando efeitos imediatos em quem lê. 

Machado de Assis é, com toda certeza, o maior escritor 
brasileiro de todos os tempos, pois foge dos padrões literá-
rios da época, critica a sociedade nobre e seus costumes 
por meio das memórias de um burguês morto. De forma 
sutil, utiliza passagens de grandes escritores clássicos e 
permite que Brás Cubas, já morto e enterrado, dialogue e 
ironize suas próprias memórias. Por esses e outros fatores, 
ele merece ser conhecido, apreciado e estudado com muita 
dedicação.

Na próxima seção, o foco principal reside na relação 
de favor, atitude comum na sociedade brasileira burguesa 
da época, que aparece com muita sutileza em algumas pas-
sagens de Memórias póstumas de Brás Cubas.

Apresentação das teorias: da relação de favor ao  
discurso literário

Este espaço é dedicado às teorias norteadoras deste 
trabalho: a relação de favor e o discurso literário. Apesar 
de serem teorias de campos diferentes, uma consiste nas 
áreas de literatura e sociologia e a outra se aplica à linguís-
tica, ambas complementam-se e tornam possível a análise 
da obra Memórias póstumas de Brás Cubas. 



21Defunto autor e seu mestre na periferia do capitalismo: a relação de...

O favor no século XIX: a relação entre o burguês e o trabalhador livre

Machado de Assis, denominado por Schwarz (2000b) 
como “mestre na periferia do capitalismo”, aborda a troca 
de favores entre as classes em diversas obras. Efetivamen-
te a relação de favor ou o paternalismo atravessa a socie-
dade do século XIX e move os interesses e a convivência 
entre as classes da sociedade da época. Nessa relação, en-
quadram-se apenas duas das três classes sociais subdivi-
didas pelo colonialismo português da época. O burguês que, 
segundo os estudos de Raymundo Faoro (2001), constitui 
a classe média, ou seja, o homem nobre que dentro dessa 
classe pretende ser o agente de transformações sociais e 
econômicas e faz parte de uma comunidade de interesses 
com classes superiores da época, e o homem dito livre – 
na verdade dependente –, que não se enquadra nem como 
proletário nem como proprietário. Assim, seu acesso à vida 
social e aos bens materiais necessita do favor direto ou in-
direto de uma pessoa rica. O favor reproduz uma das gran-
des classes da sociedade e envolve a outra, a dos que “têm 
posses”. Fazendo uma reflexão sobre a sociedade da épo-
ca, Faoro defende que “[...] a sociedade da colônia reduz as 
classes a duas, senão a uma, em seus dois polos extremos: 
o proprietário rural com engenhos e fazendas, contraposto 
à massa dos trabalhadores de campo, escravos e semili-
vres” (2001, p. 243).

Conforme Schwarz (2000a), mesmo as profissões libe-
rais e qualificações operárias, que na visão europeia “não 
deviam nada a ninguém”, entre os brasileiros da época 
eram governadas pelo favor. Assim como o médico ou o ti-
pógrafo, que dependiam dele para o exercício de sua pro-
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fissão, o pequeno proprietário também dependia do favor 
para a segurança de seu comércio. 

Na relação de favor, uma pessoa bem-sucedida finan-
ceira e socialmente colabora com a ascensão de outra me-
nos favorecida nos diversos meios da vida social (carreira, 
negócios, relações, política, etc.), fazendo com que haja de-
pendência: o burguês oferece o capital e diversas possibi-
lidades ao homem “livre”, proporcionando uma vida social 
um pouco melhor, para que ele possa promover seu negócio 
e satisfazer seus interesses, enquanto o homem “livre” ofe-
rece ao burguês sua fidelidade, concordando com tudo que 
lhe é dito e apoiando as decisões de seu “parceiro”. A cum-
plicidade aparece fortemente nessa relação, pois nenhuma 
das partes pode acusar a outra pelos favores que estabele-
cem entre si, por mais errados que sejam. 

Ainda atentando à fidelidade na relação burguês ver-
sus trabalhador livre, Schwarz retrata que a relação de fa-
vor institui a cumplicidade entre ambos, pois: 

[...] a nenhuma das partes interessa denunciar a outra, tendo 
embora a todo instante os elementos essenciais para fazê-lo. Esta 
cumplicidade sempre renovada tem continuidades sociais mais 
profundas, que lhe dão peso de classe: no contexto brasileiro, o fa-
vor assegurava às duas partes, em especial à mais fraca, de que 
nenhuma é escrava. Mesmo os mais miseráveis dos favorecidos 
via reconhecida nele, no favor, a sua livre pessoa, o que transfor-
ma prestação e contraprestação, por modestas que fossem, numa 
superioridade social, valiosa em si mesma (2000a, p. 20).

A cumplicidade e a fidelidade estabelecidas são essen-
ciais para a existência e a continuidade da relação de favor. 
Sob a perspectiva de Schwarz (2000a, p. 17), o escravismo 
desmente as ideias liberais, mas o favor, tão incompatí-
vel ao liberalismo como à escravidão, absorve e desloca as 
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ideias e assim origina um padrão particular. A prática do 
favor, se analisada ponto por ponto, evidencia outras ca-
racterísticas cruciais, como a exceção à regra, a cultura in-
teressada, a remuneração e os serviços pessoais. 

Na obra Memórias póstumas de Brás Cubas, de Ma-
chado de Assis, encontramos Brás Cubas, homem de vida 
fácil, que tem tudo ao seu alcance, um legítimo burguês de 
vida medíocre, em contraponto ao homem livre, também 
chamado de pobre, passando por diversas situações em 
que é exposto e por diversas trocas de favores para poder 
obter sua sobrevivência e manter seu lugar, mesmo que 
injusto e inferior, na sociedade da época. 

Segundo Schwarz, “[...] a vida honesta e independente 
não está ao alcance do pobre, que aos olhos dos abastados 
é presunçoso quando a procura, e desprezível quando de-
siste” (2000b, p. 107). Nesse sentido, não há outra maneira 
de sobreviver a não ser por meio da interdependência a um 
burguês. Ainda sobre os homens pobres dentro da obra de 
Machado, Schwarz afirma que “pisam terreno escorregadio: 
se não trabalham são uns desclassificados, e se trabalham, 
só por muito favor serão pagos ou reconhecidos” (2000b,  
p. 105). 

Desde o início da narrativa, percebemos a superio-
ridade de classe de Brás Cubas, pois não há no percurso 
nenhum tipo de trabalho ou projeto consistente. Em con-
trapartida, é cheio de veleidades literárias, políticas e filo-
sóficas, as quais um homem de classe inferior não poderia 
usufruir por serem inalcançáveis a uma pessoa com baixo 
poder aquisitivo. Segundo Schwarz, o acento satírico que 
aparece durante a narrativa e que “ataca” a ciência, a polí-
tica e a filosofia não passa de afetação, mas “nem por isso 
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deixam de ser presenças atuantes, indispensáveis à fisio-
nomia da personagem que não seria ela mesma se não am-
bicionasse glória, fortuna, saber e um ministério” (2000b, 
p. 64). 

As ligações sociais que Brás Cubas estabelece no de-
correr da obra acontecem por acaso e vão surgindo nos epi-
sódios de sua vida. Por meio dessas inter-relações entre as 
personagens e o narrador, é possível afirmar que o defunto 
autor tem diversas faces, e que elas se revelam a partir de 
suas atitudes. Schwarz aponta algumas dessas diferentes 
personalidades: 

[...] assim, no tocante aos escravos de que judia, Brás aparece 
como o menino diabo. Uma agregada velha, que não tem onde 
cair morta encontrará nele o protetor, cheio de pensamentos es-
carninhos. À moça pobre, filha ilegítima, corresponde o rapaz 
bem-nascido e aproveitador (2000b, p. 69, grifo do autor). 

Essas características que Brás Cubas apresenta ao 
longo da narrativa são necessárias à sua construção, pois 
são elas que o deixam bem marcado, fazendo com que haja 
verossimilhança. 

Em meio aos conflitos e à personalidade burguesa de 
Brás Cubas, aparecem outras personagens que não são 
proprietários nem escravos, e que vivem uma ideologia 
desconcertante. Sobre essas personagens, Schwarz aponta 
que:

[...] o seu acesso aos bens da civilização, dada a dimensão mar-
ginal do trabalho livre, se efetiva somente através da benevo-
lência eventual e discricionária de indivíduos da classe abonada. 
Assim se não alcançam alguma espécie de proteção, os homens 
pobres vivem ao deus-dará, sobretudo da esfera material e ins-
titucional do mundo contemporâneo (2000b, p. 88).
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Ao homem pobre só resta uma alternativa: esperar 
pela “generosidade” de um cidadão de classe superior. A 
partir dessa “atitude nobre” do burguês, o trabalhador li-
vre pode ter acesso a uma vida com um pouco mais de con-
dições, porém deverá tudo ao nobre que o ajudou e assim 
estabelecerá automaticamente fortes laços que trarão be-
nefícios, mas que poderão, também, colocá-lo em situações 
desagradáveis.

O historiador inglês Peter Burke (2002), em um ca-
pítulo de seu livro História e teoria social, apresenta um 
conceito similar ao de relação de favor, estabelecido por 
Schwarz (2000a). O apadrinhamento, segundo Burke, 
“pode ser definido como um sistema político fundamentado 
em relacionamentos pessoais entre indivíduos desiguais, 
entre líderes (ou padrinhos) e seus seguidores (ou afilha-
dos). Cada parte tem algo a oferecer à outra” (2002, p. 104). 
Geralmente, os afilhados oferecem apoio político aos padri-
nhos, assim como gestos de submissão, linguagem respei-
tosa, presentes e outras manifestações que demonstram o 
respeito à hierarquia que há entre afilhado e padrinho. A 
outra parte, composta pelos padrinhos, oferece hospitali-
dade, empregos e proteção aos afilhados e, assim, transfor-
mam sua riqueza em poder. Mesmo em países europeus, no 
âmbito político, a troca de favores esteve presente.

O discurso literário de Maingueneau: a cenografia e o ethos

A noção de discurso é de difícil operação, pois, de certa 
forma, atua em dois planos. De um lado, tem valores clás-
sicos na linguística; de outro, valores no que diz respeito à 
palavra-chave de certa concepção da língua. Desse modo, 
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Maingueneau aponta que “[...] quando se fala em discurso 
literário, promove-se a convergência de algumas ideias-for-
ças que imprimem uma dada inflexão a nossa abordagem 
da literatura” (2012, p. 39).

No decorrer das décadas, as teorias sobre discurso 
foram conceituadas de diversas formas por muitos estu-
diosos, porém, segundo Maingueneau (2012), é necessário 
despojar de certa concepção da linguagem e da semânti-
ca para que se possa entender o discurso. A partir dessa 
ideia, o teórico propõe alguns elementos que devem ser 
considerados, principalmente sobre o discurso literário. 
Os aspectos mencionados pelo autor são os de que discur-
so supõe uma organização transfrástica, ou seja, mobiliza 
estruturas de ordem diversa da frase, é considerado uma 
forma de ação, é interativo, é orientado, é contextualizado, 
é assumido por um sujeito, tem normas e é considerado no 
âmbito do interdiscurso. 

Parafraseando Maingueneau (2012), considerar o fato 
literário como discurso é contestar que a obra não possui 
comunicação com o mundo exterior, é renunciá-la em si e 
restituí-la aos espaços que a tornam possíveis, onde elas 
são produzidas, avaliadas e administradas. Dessa forma, 
o “dizer” dentro da obra permeia o “dito”, que remete às 
condições de enunciação: o escritor e seu posicionamento 
no campo literário, os papéis vinculados com os gêneros, a 
relação com o leitor constituída a partir da obra lida, os su-
portes materiais e os modos de circulação dos enunciados. 

A partir do momento em que não se separa enunciação, 
que configura um mundo, da instituição literária, o discur-
so não se encerra no interior de uma intenção, ele se torna 
força de consolidação, vetor de posicionamento e uma cons-
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trução progressiva por meio do intertexto. Dentro de uma 
obra literária, podemos perceber, assim como em outros dis-
cursos, quem fala, para quem fala e sobre o que/quem fala.

O discurso literário, segundo Maingueneau (2012), 
faz parte dos discursos constituintes, ou seja, pertence à 
categoria que permite melhor apreender as relações entre 
literatura e filosofia, literatura e religião, literatura e mito, 
literatura e ciência. Conforme o autor, “A expressão ‘dis-
curso constituinte’ designa fundamentalmente os discur-
sos que se propõe como discursos de Origem, validados por 
uma cena de enunciação que autoriza a si mesma” (2012,  
p. 60). Assim, o discurso constituinte é responsável por 
conferir sentidos aos atos coletivos, tornando-se responsá-
vel pelos múltiplos gêneros do discurso.

De acordo com Maingueneau, os discursos constituin-
tes são estruturas textuais sólidas que pretendem ter um 
alcance global:

Dizer algo sobre a sociedade, a verdade, a beleza, a existência... 
A bem dizer, esses discursos de alcance global são elaborados 
localmente no seio dos grupos restritos que não se ocultam por 
trás de sua produção que a moldam por meio de seus próprios 
comportamentos. Todo estudo que se pergunta sobre o modo de 
emergência, circulação e consumo de discursos constituintes 
deve dar conta do modo de funcionamento dos grupos que os 
produzem e gerem (2012, p. 68-69).

Dessa maneira, podemos afirmar que a obra Memó-
rias póstumas de Brás Cubas é um discurso constituinte, 
logo, apresenta uma estrutura textual sólida que aborda a 
sociedade brasileira do século XIX, relatando a vida medí-
ocre da burguesia e o sofrimento do “homem livre”. Main-
gueneau (2008, p. 37), ainda sobre o discurso constituinte, 
relata que esses não reconhecem “outra autoridade além 
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da sua própria” e não admitem qualquer outro discurso 
acima deles, a literatura também opera uma função sim-
bólica de uma sociedade. 

Maingueneau defende que “[...] um texto é na verdade 
o rastro de um discurso em que a fala é encenada” (2012,  
p. 250, grifo do autor). Dentro do discurso, encontramos 
cenas de enunciação que são subdivididas em três grupos: 
cena englobante, cena genérica e cenografia. A primeira 
refere-se ao tipo de discurso utilizado, porém a cena englo-
bante não é suficiente para especificar as atividades ver-
bais, já que “não se tem contato com o literário, político ou 
filósofo não especificado; a obra é na verdade enunciada 
através de um gênero do discurso determinado que par-
ticipa, num nível superior, da cena englobante literária” 
(2012, p. 251). Desse modo, abordamos a cena genérica e 
ambas abordam o espaço do tipo e do gênero de discurso. A 
terceira integrante do grupo, a cenografia, compreende “a 
cena de fala que o discurso pressupõe para poder ser enun-
ciado e quem em troca ele precisa validar através de sua 
própria enunciação” (2012, p. 253). 

Cenografia e ethos

A cenografia não é mero alicerce, ou uma maneira de 
transmitir somente conteúdos, mas o centro em torno do 
qual gira a enunciação. “A literatura é um discurso cuja 
identidade se constitui através da negociação de seu pró-
prio direito de construir um dado mundo mediante uma 
dada cena de fala correlativa que atribui um lugar a seu 
leitor ou espectador” (MAINGUENEAU, 2012, p. 264). 

A terceira subárea presente na cena de enunciação, a 
cenografia, segundo Maingueneau, pode intervir no dis-
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curso, pois “[...] a cena na qual o leitor vê atribuído a si 
um lugar é uma cena narrativa construída pelo texto, ‘uma 
cenografia’” (2012, p. 252). É por meio das cenografias 
presentes na obra Memórias póstumas de Brás Cubas que 
identificamos a relação de favor. 

Ainda sobre a cenografia da obra literária, Maingue-
neau explica que: 

A obra se legitima criando um enlaçamento, dando a ver ao lei-
tor um mundo cujo caráter convoca a própria cenografia que o 
propõe e nenhuma outra: através daquilo que diz, o mundo que 
ela representa, a obra tem de justificar tacitamente essa ceno-
grafia que ela mesma impõe desde o início. Porque toda obra, 
por sua própria apresentação, pretende instituir a situação que 
a torna pertinente (2012, p. 253).

Dessa forma, a escolha de Machado de Assis pela ci-
dade e pela sociedade do Rio de Janeiro do século XIX é 
pertinente para as cenografias que aparecem no decorrer 
da narrativa, pois mostram perfeitamente a disparidade 
das classes burguesa e homens “livres” – tema central da 
análise.

A cenografia implica certo uso da linguagem e não é 
possível separá-las. Dentro do discurso constituinte, no 
caso da obra Memórias póstumas de Brás Cubas, a língua 
não tem um efeito neutro, ela está apropriada ao “universo 
de sentido que o posicionamento pretende impor” (MAIN-
GUENEAU, 2008, p. 52), ou seja, a partir das cenas cons-
truídas pela linguagem, percebemos aspectos como a re-
lação de favor entre as personagens. Além das cenas da 
enunciação para a análise da obra Memórias póstumas de 
Brás Cubas, é necessário conceituar o ethos.

A definição de ethos foi primeiramente estabelecida 
na Retórica por Aristóteles; nessa publicação, o ethos tem 
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a função de persuadir esse ou aquele tipo de indivíduo por 
meio da oralidade. “O ethos retórico está ligado à própria 
enunciação, não a um saber extradiscursivo sobre o locu-
tor” (MAINGUENEAU, 2012, p. 267). Segundo Maingue-
neau (2012), a eficácia do ethos relaciona-se com o fato de 
ele envolver a enunciação sem ser explicitado no enuncia-
do, o locutor é assim caracterizado a partir do interior do 
enunciado. 

Ainda na Retórica de Aristóteles, aparecem mais al-
gumas teses que ajudam a definir o ethos. Em sua obra 
Discurso literário, Maingueneau as expõe da seguinte ma-
neira:

- o ethos é uma noção discursiva; é construído por 
meio do discurso, em vez de ser uma “imagem” do 
locutor exterior à fala;

- o ethos está intrinsecamente ligado a um processo 
interativo de influência sobre o outro;

- o ethos é uma noção intrinsecamente híbrida (so-
ciodiscursiva), um comportamento socialmente 
avaliado que não pode ser apreendido fora de uma 
situação de comunicação precisa, ela mesma inte-
grada a uma dada conjuntura socio-histórica (2012, 
p. 269, grifo do autor).

Dessa forma, podemos observar que a definição, por 
mais simples que seja, está envolvida em diversas comple-
xidades. O ethos é ligado ao ato de enunciação, mas o pú-
blico constrói representações desse ethos antes mesmo de o 
enunciador começar a falar, é o ethos prévio. Por exemplo, 
ao imaginar um defunto narrando suas memórias, pode-
mos caracterizar um homem de paletó, com mais idade, 
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pálido, pois já faleceu, e quem sabe imaginá-lo com algo-
dões nos ouvidos e no nariz. 

Maingueneau (2012) apresenta o ethos de maneira di-
ferente de Aristóteles, pois, para o filósofo, esse ethos apa-
rece somente na oralidade, enquanto que para o teórico 
francês, é possível observar o ethos dentro de uma obra 
literária. É a partir de informações e indícios que o texto 
nos fornece sobre o narrador, ou sobre as personagens, que 
podemos construir uma imagem. Na obra Memórias pós-
tumas de Brás Cubas, por exemplo, podemos definir Brás 
Cubas como um burguês medíocre, infeliz, que anda bem 
vestido pelas ruas da cidade e vangloria-se por ser de fa-
mília nobre, achando-se superior aos outros. Mesmo que 
essas informações não estejam escritas dessa forma, de-
finimos o defunto autor dessa maneira, por meio do ethos, 
ou seja, da imagem que construímos a partir da obra, “as 
‘ideias’ são apresentadas através de uma maneira de dizer 
que é também uma maneira de ser, associada a represen-
tações e normas de disciplina do corpo” (MAINGUENEAU, 
2008, p. 53). 

As personagens e o narrador, como enunciadores de 
um discurso, segundo Maingueneau, são percebidos “atra-
vés de um tom que implica certa determinação de seu pró-
prio corpo, à medida do mundo que ele instaura em seu 
discurso” (2008, p. 53), ou seja, o ethos de Marcela não é 
o mesmo que o ethos de dona Plácida. A primeira é apre-
sentada pelo narrador como uma jovem cheia de luxos, ca-
prichos e beleza; a outra, segundo o defunto autor, veio ao 
mundo para sofrer, é pobre e nada bela. 
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Na próxima seção, procedemos a uma breve análise de 
alguns trechos da obra Memórias póstumas de Brás Cubas 
a partir das teorias aqui conceituadas. 

Analisando Memórias póstumas de Brás Cubas: 
um breve ensaio de Schwarz a Maingueneau

Em meio às Memórias póstumas de Brás Cubas, iden-
tificamos relações das mais diversas modalidades, dos mais 
diversos interesses que tomam rumos diferentes no decor-
rer da trama narrada pelo defunto autor. Algumas dessas 
relações são abordadas nesta seção. A análise constitui-se 
a partir de duas perspectivas teóricas: a primeira ligada à 
literatura comentada por Roberto Schwarz (2000a), e a ou-
tra ligada à linguística desenvolvida por Dominique Main-
gueneau (2012); ambas já apresentadas na seção anterior. 
A primeira consiste na relação de favor e a outra na aná-
lise de alguns aspectos do discurso literário. O corpus de 
pesquisa consiste em trechos da obra Memórias póstumas 
de Brás Cubas, nos quais apontamos a relação de favor a 
partir dos ethos das personagens, dos discursos proferidos 
por elas e pelo narrador e das cenografias. 

Óbito do autor e genealogia

Nas primeiras páginas do livro, no capítulo I, intitula-
do Óbito do autor, Brás Cubas inicia narrando as condições 
de sua morte, a idade, o estado civil, a condição financeira, 
a data de falecimento e o número de amigos presentes em 
seu velório: “onze amigos!”. Um deles resolve então discur-
sar sobre o quão triste e irreparável era aquela perda. Brás 
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faz questão de retomar a fala do amigo – por meio de uma 
citação indireta – enfatizando a profundidade das pala-
vras carregadas de sentimentalismo exagerado, e conclui: 
“[...] bom e fiel amigo! Não me arrependo das vinte apólices 
que lhe deixei” (ASSIS, 2011, p. 19). Observando essa ação 
ocorrida na narrativa, podemos identificar vestígios da re-
lação de favor. Dentre todas as onze pessoas que estavam 
presentes no velório, este “bom e fiel amigo”, que recebeu 
as vinte apólices de Brás Cubas, é o que resolve discursar 
e dizer que a perda havia sido irreparável e caracteriza o 
defunto como um dos mais “belos caracteres que tem hon-
rado a humanidade” (2011, p. 19).

Observamos, nesse caso, um indivíduo que deve sua 
ascensão ou melhora de condições financeiras ao finado e 
como forma de gratidão profere palavras de conforto e de 
lembrança a Brás Cubas, que, na condição de narrador e 
receptor desse discurso, reconhece a fidelidade desse se-
nhor. Percebemos na narrativa que o discurso proferido 
pelo amigo é falso e tem como finalidade principal prestar 
contas pelas vinte apólices recebidas, ou seja, é uma res-
posta ao benefício que lhe foi proposto. Quanto ao defunto 
autor, fica a possibilidade de, ao caracterizar o amigo como 
“bom e fiel”, estar sendo irônico.

Já no Capítulo III, no qual Brás Cubas narra sobre 
seus antepassados, observamos certo desprezo por Damião 
Cubas, que conquistou todo o capital que hoje pertence à 
família de Brás. Damião era tanoeiro e, além disso, foi la-
vrador, o que lhe ajudou a melhorar suas finanças. Quando 
morreu, deixou tudo para seu filho, Luís Cubas, jovem que 
recebeu todos os méritos pelas boas condições financeiras 
da família. Brás Cubas mostra seu posicionamento a favor 
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de todos os méritos dados a Luís Cubas, já que ele teve uma 
profissão importante e fora bem visto pela sociedade da 
época. “[...] Damião Cubas era afinal de contas um tanoeiro, 
e talvez mau tanoeiro, ao passo que Luís Cubas estudou em 
Coimbra, primou no Estado, e foi um dos amigos particula-
res do vice-rei conde da Cunha” (ASSIS, 2011, p. 22). 

O reconhecimento por uma questão de status e posi-
ção social aparece visivelmente nesse trecho. O pai pobre, 
que trabalhou honestamente para conquistar melhor con-
dição de vida, foi apagado pelo filho, que, perante a socie-
dade, era o homem que merecia respeito pelo cargo que 
ocupara. Essa questão abordada por Brás Cubas mostra o 
quão importante era uma boa profissão para que houvesse 
reconhecimento da sociedade; dessa forma, nos deixa claro 
que o status é um bem maior para o período da narrativa.

O “amor” e o ethos de Marcela

Marcela “era boa moça, lépida, sem escrúpulos, um 
pouco tolhida pela austeridade do tempo, que lhe não per-
mitia arrastar pelas ruas os seus estouvamentos e berlin-
das; luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes” 
(ASSIS, 2011, p. 48). O narrador faz questão de marcar 
o ethos da personagem para mostrar ao leitor sua visão 
póstuma da moça pela qual ele se apaixonara em sua ado-
lescência. Brás Cubas na adolescência, cego de amores por 
Marcela, não percebe esses traços narrados por ele agora, 
após a morte. O defunto autor tem privilégios no que diz 
respeito à visão da história. Por mais que ele tenha vivido 
aqueles momentos, seu ponto de vista de antes é diferen-
te do de pós-morte, quando está narrando suas memórias, 
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Brás Cubas pode refletir, criticar e analisar melhor sua 
vida do que quando estava vivo.

O ethos, como dito anteriormente, é importante para 
a narrativa, pois legitima o enunciado, que não passa so-
mente pela articulação de proposições, ela é habitada pela 
“evidência de uma corporalidade que se dá no próprio movi-
mento da leitura” (MAINGUENEAU, 2008, p. 53). A partir 
dessas informações dadas por Brás Cubas, o leitor conhe-
ce o perfil de Marcela, a forma que o narrador a descreve 
e que no decorrer da narrativa se firma nas ações que a 
moça tem para com Brás. Mediante a narrativa do defun-
to autor, percebemos a relação de favor e interesse entre 
esse jovem casal. Ela, interessada somente no dinheiro e 
nos presentes do jovem Brás, era capaz de jurar amor ao 
rapaz a cada joia e ornamento por ele dado. Ele, cego pelos 
encantos da espanhola, extorquia sua família para ter o 
amor da moça:

Era meu universo; mas, ai triste! não o era de graça. Foi-me pre-
ciso coligir dinheiro, multiplicá-lo, inventá-lo. Primeiro explorei 
as larguezas do meu pai; ele dava-me tudo o que eu lhe pedia, 
sem repreensão, sem demora, sem frieza; dizia a todos que eu 
era rapaz e que ele o fora também. Mas a tal extremo chegou o 
abuso, que ele restringiu um pouco as franquezas, depois mais, 
depois mais. Então recorri a minha mãe, e induzi-a a desviar al-
guma coisa, que me dava às escondidas. Era pouco; lancei mão 
de um recurso último: entrei a sacar sobre a herança de meu pai, 
a assinar com obrigações, que devia resgatar um dia com usura 
(ASSIS, 2011, p. 50). 

Brás chega ao ponto de roubar da herança de seu pai 
somente para agradar sua amada, que, ao receber um des-
ses presentes caríssimos, fingia estar ofendida, brigava 
com Brás, mas, ao ganhar uma dessas preciosidades, cos-
tumava “contemplá-la entre os dedos, a procurar melhor 
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luz, a ensaiá-la em si, e a rir, e a beijar-me com uma rein-
cidência impetuosa e sincera; mas, protestando, derrama-
va-se-lhe a felicidade dos olhos, e eu sentia-me feliz com 
vê-la assim” (ASSIS, 2011, p. 51). O defunto autor percebe 
o quão foi ingênuo na sua juventude e narra ironicamente 
boa parte de suas memórias. 

As passagens desse amor por interesse entre Brás 
Cubas e Marcela são várias, a narrativa de Brás é rica em 
detalhes e dá possibilidade ao leitor de perceber a falsida-
de do relacionamento entre o casal. Tudo girava em torno 
de presentes e mimos. 

Marcela “jamais consentiria que lhe comprassem os 
afetos. Vendera muita vez as aparências, mas a realidade, 
guardava-a para poucos” (ASSIS, 2011, p. 52). Essa parte 
da narrativa não condiz com as atitudes reais da jovem, 
que, apesar de relutar para receber os presentes que lhe 
são oferecidos, nunca negou algum. O defunto autor é irô-
nico quando se lembra de uma cruz de ouro que a moça 
ganhou de outro romance e que ainda carregava dizendo 
que aquela, por ser “um mimo de escasso preço”, ela não 
havia demorado a aceitar. A bela moça tenta se passar por 
humilde, mas não consegue, pois deixa que os presentes a 
corrompam e lhe comprem o amor e o afeto.

Em meio ao drama encenado de Marcela e aos subor-
nos do jovem Brás pelo amor da moça, eis que surge uma 
bela reflexão – um tanto irônica – feita pelo próprio narra-
dor. No capítulo XVI, intitulado Uma reflexão imoral, Brás 
fala sobre a importância dos joalheiros para os relaciona-
mentos, “um terço ou um quinto do universal comércio dos 
corações” (ASSIS, 2011, p. 53), deixando a entender que o 
amor nada mais é do que uma relação de negócios e inte-
resses. Para fechar o capítulo com uma reflexão um tanto 



37Defunto autor e seu mestre na periferia do capitalismo: a relação de...

ácida, nosso defunto autor conclui que “[...] a mais bela tes-
ta do mundo não fica menos bela se a cingir um diadema 
de pedras finas; nem menos bela, nem menos amada. Mar-
cela, por exemplo, que era bem bonita, amou-me...” (ASSIS, 
2011, p. 53). Essas reticências utilizadas ao final do trecho 
nos mostram o ar de deboche do narrador, ele mesmo con-
fessa que esse amor não passa de encantamento pelas joias 
e presentes caros. 

O romance do casal aparece em vários capítulos. Em 
uma dessas subdivisões, há uma frase em especial que re-
sume o relacionamento de Brás Cubas com a jovem Mar-
cela. Essa passagem ocorre no Capítulo XVII, Do trapézio 
e outras coisas, quando o narrador inicia dizendo que a 
jovem Marcela “amou-me durantes 15 meses e 11 contos 
de réis; nada menos” (ASSIS, 2011, p. 53); trata-se de um 
amor caro e de pouca duração. A ideia de juntar tempo 
e dinheiro nesse caso comprova que Brás Cubas obteve a 
consciência póstuma – e que se autoafirma a partir de ou-
tras percepções – de que fora explorado para poder ter uma 
demonstração de afeto da bela moça. A expressão no final 
da frase “nada menos” nos mostra também a consciência 
de que ele gastou muito com sua paixão e obteve um retor-
no inferior se comparado com o gasto. 

Mesmo após a constatação, Brás faz questão de re-
lembrar a última tentativa de conquista do “coração” da 
jovem. Essa acontece quando Brás recebe a notícia de que 
iria para a Europa estudar e cisma em querer levar a es-
panhola consigo. Nesse alvoroço, o jovem Cubas faz um 
empréstimo e compra para a moça a melhor joia da cidade, 
um pente de marfim com três diamantes grandes. Marcela 
até então estava decidida a permanecer no Brasil. A reação 
da moça ao ver o presente é mais uma evidência de que, 
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nessa relação amorosa, o que menos existia era amor, e 
sim uma relação por interesse, carregada de chantagens e 
trocas de favores. 

[...] Marcela teve um leve sobressalto, ergueu metade do corpo 
e, apoiada num cotovelo, olhou para o pente durante alguns ins-
tantes curtos; depois retirou os olhos, tinha-se dominado. [...] 
– Doido – foi sua primeira resposta.
A segunda foi puxar-me para si, e pagar-me o sacrifício com um 
beijo, o mais ardente de todos. Depois tirou o pente, admirou 
muito a matéria e o lavor, olhando a espaços para mim, e aba-
nando a cabeça, com um ar de repreensão
[...] 
– Vens comigo? [...] 
– Vou. Quando embarca?
– Daqui a dois ou três dias.
– Vou. (ASSIS, 2011, p. 55). 

Nesse trecho percebemos que Marcela abdicou de seu 
papel de “boa moça” e não nega o presente, o máximo que 
sai de sua boca é um “doido”, que não podemos interpretar 
como uma recusa. A narrativa deixa claro que a jovem fi-
cou surpresa, e o defunto autor faz questão de mostrar a 
reação corporal da moça ao olhar e receber o mimo mais 
caro do envolvimento com o jovem. A relação por interesse 
fica escancarada e, de certa forma, Machado de Assis mos-
tra nesses capítulos de “amor ao dinheiro” – e não a Brás 
Cubas – que tudo e que todas as relações têm seu preço. 
Nessa situação, para o burguês que narra suas memórias, 
a compra do afeto é a única forma que ele encontra para 
livrar-se da solidão.

A relação de favor, praticada constantemente, gera 
a dependência da pessoa, a exceção à regra, a cultura in-
teressada, a remuneração e os serviços pessoais. No caso 
do romance de Brás Cubas e Marcela, o amor é o serviço 
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pessoal que ocorre somente por meio da remuneração que 
é feita com joias, presentes e mimos oferecidos pelo bur-
guês. Esse relacionamento materialista constitui uma crí-
tica à sociedade do século XIX e nos mostra que inclusive 
o “sentimento mais puro” nada mais é do que uma moeda 
de troca. 

O almocreve

O capítulo destinado à narrativa do encontro de Brás 
Cubas com o almocreve é breve, com poucas páginas, mas 
de grande significância para este trabalho que pretende 
analisar a relação de favor configurada no discurso da 
narrativa. Brás acabou a graduação em Lisboa e estava 
prestes a retornar ao Rio de Janeiro, quando se encontra 
ocasionalmente com esse senhor. O jumento no qual Brás 
estava montado empacou e começou a corcovear até que 
o jovem se desequilibrou, caiu da sela e seu pé esquerdo 
ficou preso ao estribo. Ao ver a situação, o senhor que por 
ali passava segurou as rédeas do animal, o que permitiu 
que o jovem Cubas soltasse seu pé do estribo sem sofrer fe-
rimentos graves em função da queda. O almocreve salvou 
a vida de Brás Cubas.

Brás resolve então recompensar o almocreve. A nar-
rativa dessa parte é riquíssima e mostra a mesquinhez 
do defunto autor e o respeito do velho para com o “senhor 
doutor”. A hierarquia do burguês sobre o homem livre é 
marcada neste momento:
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[...] fui aos alforjes, tirei um colete velho, em cujo bolso trazia 
cinco moedas de ouro, e durante esse tempo cogitei se não era 
excessiva a gratificação, se não bastavam duas moedas. Talvez 
uma. Com efeito, uma moeda era bastante para lhe dar estre-
meções de alegria. Examinei-lhe a roupa; era um pobre- diabo, 
que nunca jamais vira uma moeda de ouro. [...] meti-lhe na mão 
um cruzado em prata, cavalguei o jumento, e segui a trote largo, 
um pouco vexado, melhor direi um pouco incerto do efeito da 
pratinha. Mas a algumas braças de distância, olhei para trás, o 
almocreve fazia-me grandes cortesias, com evidentes mostras 
de contentamento (ASSIS, 2011, p. 64). 

Após a gratificação, Brás se questiona e se arrepende 
quanto à recompensa, que, segundo ele, foi demais para 
um ato que, de certa forma, não passava de obrigação da-
quele senhor. A partir desse capítulo, podemos utilizar 
uma reflexão de Schwarz (2000b). Segundo o teórico, não 
é exagero afirmar que o favor pessoal e o capricho são co-
locados em primeiro plano pela estrutura social presente 
no país no século XIX. De certa forma, é natural que esses 
temas, mais as humilhações e esperanças que também es-
tão interligadas ao favor e ao capricho, sejam abordados 
no romance brasileiro. “O leque dos destinos disponíveis, 
de amplitude vertiginosa e catastrófica para a parte pobre, 
é para a parte proprietária, o campo das opções oferecidas 
ao exercício do capricho” (SCHWARZ, 2000b, p. 89). A con-
dição do almocreve, a pobreza caracterizada pelo ethos que 
Brás Cubas descreve (pobre diabo) e a felicidade do senhor 
ao receber uma simples moeda de prata confortam o nar-
rador e fazem com que ele se autoafirme a partir das suas 
condições financeiras. 
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O retorno de Brás Cubas ao Brasil

Brás Cubas, ao retornar ao Brasil, encontra sua mãe 
doente, e em poucos dias ela falece, então Brás resolve iso-
lar-se do mundo em uma das casas da família, na Tijuca. 
Passado algum tempo, seu pai resolve visitá-lo e faz uma 
proposta tentadora: um lugar de deputado e um casamen-
to. “Era-me necessária a carreira política, dizia ele, por 
vinte e tantas razões, que deduziu com singular volubili-
dade, ilustrando-as como exemplos de pessoas do nosso co-
nhecimento” (ASSIS, 2011, p. 72). Para Brás Cubas, essa 
era a única saída para uma vida exemplar e de sucesso, 
pois sua graduação na Europa de nada servira, já que foi, 
na maior parte, regada a festas e folia. A carreira política 
era a única forma de o senhor Cubas ser reconhecido pela 
sociedade carioca da época, e claro, como bom político, não 
poderia faltar-lhe uma bela esposa. 

No caso de Brás, não era um casamento qualquer que 
lhe interessava, e sim um casamento com a filha do Dutra, 
“o conselheiro Dutra [...], uma influência política” (ASSIS, 
2011, p. 75). O casamento com Virgília seria carregado de 
interesses, mais uma vez o amor é tratado como moeda 
de troca, um contrato estritamente profissional no qual as 
duas partes se beneficiam, uma – neste caso o homem – 
mostra o quão bem-sucedido e respeitável é, e a outra – a 
mulher – encontra no casamento a segurança e mostra à 
sociedade que é uma mulher que deve ser respeitada por 
cumprir os padrões burgueses. 

A burguesia da época, muito preocupada com o sta-
tus familiar perante a sociedade, procurava manter seus 
sucessores em bons cargos, fossem políticos ou de outras 
áreas; também era a favor do casamento que instituía tan-
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to ao homem quanto à mulher um papel de pessoa bem 
vista aos olhos dos outros e aos olhos de Deus. Uma fala 
dita pelo pai de Brás Cubas, ao tentar convencê-lo de que 
deveria aceitar as propostas feitas a ele, mostra que tanto 
o casamento quanto o cargo político nada mais eram do 
que um pagamento ao investimento feito pelo patriarca: 
“[...] não gastei dinheiro, cuidados, empenhos, para te não 
ver brilhar, como deves, e te convém, e a todos nós; é pre-
ciso continuar o nosso nome, continuá-lo e ilustrá-lo ainda 
mais” (ASSIS, 2011, p. 76). Mais do que uma sugestão, tor-
na-se dever de Brás satisfazer a vontade do pai, que tanto 
investiu em seu filho para vê-lo um homem nobre, fazendo 
jus ao sobrenome que carregava.

A relação de favor nesse caso é encontrada dentro da 
própria família, já que o pai fornece o necessário – e até 
o supérfluo – ao filho, e esse deve cumprir com as ordens 
instituídas pelo pai, ainda que essas imposições não o fa-
çam feliz. A vida não se encontra na felicidade, e, sim, nos 
bons negócios. Ao final do longo diálogo cheio de propostas, 
Brás resolve aceitar as condições do pai. Aceita o diploma, 
o casamento com Virgília e a Câmara dos Deputados. 

A flor da moita

Um dos encontros que merece atenção é o de Brás 
Cubas com Eugênia, a flor da moita, que ocorre quando 
Brás resolve visitar Dona Eusébia, antiga amiga da família. 
A mãe da menina faz questão de que a filha cumprimente o 
“doutor que veio da Europa” (ASSIS, 2011, p. 77). A posição 
social de Cubas e o diploma que carrega merecem o respei-
to das mulheres da casa, apesar de Eugênia não ter dado a 
devida atenção ao doutor Cubas no primeiro momento. 
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Na noite seguinte à primeira visita, na qual Brás 
Cubas apareceu para o jantar, a flor da moita mostrou 
um comportamento um tanto diferenciado à presença do 
doutor:

Eugênia desataviou-se nesse dia por minha causa. Creio que foi 
por minha causa - se é que não andava muita vez assim. Nem 
as bichas de ouro, que trazia na véspera, lhe pendiam agora 
das orelhas, duas orelhas finamente recortadas numa cabeça de 
ninfa. Um simples vestido branco, de cassa, sem enfeites, tendo 
ao colo, em vez de broche, um botão de madrepérola, e outro bo-
tão nos punhos, fechando as mangas, e nem sombra de pulseira 
(ASSIS, 2011, p. 81).

Com esse comportamento de Eugênia, percebemos 
que nesse segundo momento ela se comporta com inferio-
ridade perante o “senhor doutor”, mostrando que a posição 
social ocupada por cada um ficou bem clara para a moça 
após o primeiro encontro. Há também a possibilidade de 
sua mãe, Dona Eusébia, ter pedido que a filha se portas-
se de maneira “adequada” no jantar, a titulação de doutor 
propicia a Brás Cubas um patamar mais alto, mostra a 
hierarquia entre burguês doutor e trabalhador livre e es-
tabelece diferenças na relação.

Outra possibilidade é a de que Dona Eusébia quer 
arrumar à filha um bom casamento, e, dessa forma, pede 
para que se vista de maneira a mostrar sua pureza e deli-
cadeza ao doutor Cubas. O vestido branco de mangas lon-
gas, o botão de madrepérola e nenhum sinal de adornos 
nos pulsos e orelhas dão à Eugênia um ar de menina vir-
gem, a legítima “moça de família” e que entende bem qual 
sua posição perante um homem bem-sucedido, um possível 
marido, com uma boa economia.



44 Ivânia Campigotto Aquino, Kamila Vieira

Quincas Borba

Brás Cubas encontra Quincas Borba em uma situação 
deplorável:

[...] imaginem um homem de 38 a quarenta anos, alto, magro e 
pálido. As roupas, salvo o feitio, pareciam ter escapado ao cati-
veiro de Babilônia; o chapéu era contemporâneo do de Gessler. 
Imaginem agora uma sobrecasaca, mais larga do que pediam as 
carnes [...]. As calças, de brim pardo, tinham duas fortes joelhei-
ras, enquanto as bainhas eram roídas pelo tacão de um botim 
sem misericórdia nem graxa. Ao pescoço flutuavam as pontas 
de uma gravata de duas cores, ambas desmaiadas, apertando 
um colarinho de oito dias (ASSIS, 2011, p. 113).

Nesse trecho, Brás faz questão de chamar o leitor 
para que atente à descrição das roupas do homem – que 
até então não fora reconhecido por Brás Cubas – fazendo 
com que o leitor estabeleça um ethos prévio da personagem 
descrita. Há um ar de deboche na caracterização de Quin-
cas Borba, que pode ser percebida a partir das peculiarida-
des ressaltadas pelo defunto autor, dentre as personagens 
do livro, essa é a que ele mais descreve. Até esse momento 
da narrativa, concluímos que aquele cidadão não passava 
de um morador de rua. 

A reação de Brás Cubas é de espanto quando descobre 
que na verdade aquele homem maltrapilho era seu amigo 
de infância, o sagaz Quincas Borba. “Recuei espantado... 
Quem me dera agora o verbo solene de um Bossuet ou de 
Vieira para contar tanta desolação!” (ASSIS, 2011, p. 113). 
Nesse trecho, percebemos que, além da surpresa, Brás é irô-
nico e diz sentir pena do sujeito, alegando que sua decepção 
é tanta que só pode ser evidenciada a partir de discursos 
de duas figuras da igreja católica: Bossuet e Vieira. Para o 
defunto autor, é deplorável o Borba, rapaz que tinha futuro 
promissor, vivendo nas ruas, mendigando comida e dinheiro.
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No meio do alvoroço do reencontro, Quincas pede a 
Brás Cubas que lhe dê dinheiro para que ele possa comer. 
Senhor Cubas não se opõe ao pedido do velho colega: “[...] 
tirei a carteira, escolhi uma nota de cinco mil-réis – a me-
nos limpa – e dei-lha” (ASSIS, 2011, p. 114). A reação do 
mendigo ao receber a nota é digna de atenção:

Ele recebeu-a com os olhos cintilantes de cobiça. Levantou a 
nota ao ar, e agitou-a entusiasmado. [...]
E depois beijou-a, com muitos ademanes de ternura e tão ruido-
sa expansão, que me produziu um sentimento de nojo e lástima. 
Ele, que era arguto, entendeu-me; ficou sério, grotescamente 
sério, e pediu-me desculpa da alegria, dizendo que era alegria 
de pobre que não via, desde muitos anos, uma nota de cinco 
mil-réis (ASSIS, 2011, p. 115). 

O amor ao dinheiro, ou o dinheiro acima de tudo, é 
evidente na cena em que o defunto autor narra. O ato de 
beijar a nota com ternura e fazê-la seu motivo de alegria 
demonstra a mesquinhez e a futilidade da personagem que 
confessa preferir viver daquele jeito a trabalhar. Possivel-
mente o inteligentíssimo Quincas Borba foi parar nas ruas 
por causa dessa sua preferência pelo dinheiro fácil. 

Quincas Borba reflete fortemente a decadência do 
burguês do século XIX, larga sua vida fácil e opta por viver 
à custa de burgueses do que fazer parte da classe, ou seja, 
o sagaz e audacioso Borba afronta o mundo burguês. 

Dona Plácida

No decorrer do romance, Virgília – prometida a Brás 
Cubas – casa-se com Lobo Neves, Brás vira amigo íntimo 
do casal e acaba envolvendo-se com a senhora. O romance 
fora do casamento estava prestes a ser descoberto quando 
o senhor Cubas e Virgília resolvem adotar como ponto de 
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encontro uma casa retirada aos olhos de curiosos. Dona 
Plácida aparece nessa história como a caseira e a respon-
sável por guardar o segredo e a infidelidade da jovem se-
nhora e do senhor Brás para com o político Lobo Neves. 

Apesar de saber que o que fazia era errado, Dona Plá-
cida, mesmo com a consciência pesada, esquecia daquilo 
principalmente quando se lembrava da possibilidade de 
uma vida melhor. Brás narra que a senhora sentia nojo 
por estar sendo cúmplice desses encontros às escondidas, 
contudo, o asco de D. Plácida desaparece quando o senhor 
Cubas resolve dar-lhe cinco contos que havia achado em 
Botafogo. O defunto autor narra a reação da velha ao re-
ceber o ‘presente’: “Dona Plácida agradeceu-me com lágri-
mas nos olhos, e nunca mais deixou de rezar por mim, to-
das as noites, diante de uma imagem da Virgem, que tinha 
no quarto. Foi assim que lhe acabou o nojo” (ASSIS, 2011,  
p. 130). Essa é mais uma passagem do livro que demonstra 
o quão as relações dependem do favor, geralmente de um 
burguês, para com uma pessoa menos abastada. 

A relação de favor mais evidente no livro é, sem som-
bra de dúvidas, a de Brás Cubas com Dona Plácida. Outro 
momento em que o favor está presente na relação de patrão 
/subordinado faz-se no momento em que Virgília reclama 
à Dona Plácida a falta de carinho e afeto da senhora para 
com a nobre dama. A velha responde: “– Virgem Nossa Se-
nhora! [...] Não gosto de Iaiá! Mas então de quem mais eu 
gostaria nesse mundo?” (ASSIS, 2011, p. 133). O narrador 
entra em cena e narra o momento de cumplicidade de em-
pregada/nobre senhora: “E pegando-lhe nas mãos, olhou-a 
fixamente, fixamente, até molharem-se-lhe os olhos, de tão 
fixo que era. Virgília acariciou-a muito; eu deixei-lhe uma 
pratinha na algibeira do vestido” (ASSIS, 2011, p. 133). 
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Machado de Assis mostra que não há carinho sem reco-
nhecimento financeiro, assim como não há “trabalhador li-
vre” sem burguês. A linguagem utilizada por Dona Plácida 
evidencia sua condição social e denota de onde ela vem. 
Também explicita a relação do pobre, no caso a senhora, 
para com o rico, Brás Cubas e Virgília. Ao chamar a nobre 
Virgília de Iaiá, já percebemos a hierarquia estabelecida 
entre a dama e a senhora.

No decorrer dos capítulos destinados à Dona Plácida, 
eis que surge a história de vida da velha senhora: 

Era filha natural de um sacristão da Sé e de uma mulher que 
fazia doces pra fora. Perdeu o pai aos dez anos. Já então ralava 
coco e fazia não sei que outros trabalhos de doceira, compatíveis 
com a idade. Aos 15 ou 16 casou com um alfaiate, que morreu 
tísico algum tempo depois, deixando-lhe a filha, com dois anos, 
e a mãe, cansada de trabalhar. Tinha de sustentar três pessoas. 
Fazia doces, que era o seu ofício, mas cosia também, de dia e de 
noite, com afinco, para três ou quatro lojas, e ensinava algumas 
crianças do bairro, a dez tostões por mês. Com isso iam-se pas-
sando os anos, não a beleza, porque não tivera nunca. Apare-
ceram-lhe alguns namoros, propostas, seduções, a que resistia 
(ASSIS, 2011, p. 133).

Observando a narrativa de Brás Cubas, percebemos 
que a velha senhora teve uma vida sofrida, cheia de obs-
táculos e tristezas e que nunca lhe foi proposto algo que 
fizesse com que suas condições de “trabalhadora livre” me-
lhorassem. Dona Plácida é grata a Brás Cubas, o senhor 
doutor, e Virgília, a Iaiá que, segundo ela, protegeram-na 
e impediram que ela se tornasse uma moradora de rua. 
Por isso, Dona Plácida deve se sujeitar a ser cúmplice de 
um romance às escondidas, caso ela se opusesse à situação, 
provavelmente estaria em condições piores de vida. A re-
lação de favor nesse caso é imposta pelo burguês – “aque-
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le que salva” – à “trabalhadora livre” – aquela que faz o 
que for necessário para que continue tendo um teto para 
cobrir-lhe a cabeça. Em um devaneio de Brás Cubas, ele 
vê Dona Plácida questionando por qual motivo o sacristão 
havia lhe chamado. A resposta dada pelo sacristão – ima-
ginada por Brás Cubas – foi a seguinte:

[...] chamamos-te para queimar os dedos nos tachos, os olhos na 
costura, comer mal ou não comer, andar de um lado para o outro, 
na faina, adoecendo e sarando, [...] triste agora, logo desespe-
rada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e 
os olhos na costura, até acabar um dia na lama ou no hospital 
(ASSIS, 2011, p. 135).

Percebemos que, para Brás Cubas, o pobre não tem 
espaço na sociedade e está resignado sempre à dor e ao 
sofrimento, até que um dia a sua salvação, neste caso a 
morte, chegue e ele possa descansar em paz. No caso de 
Dona Plácida, a salvação aparece a partir da submissão ao 
senhor doutor e a Iaiá.

Um dos poucos momentos de consciência alcançados 
por Brás ocorre no Capítulo LXXVI, denominado O estru-
me. O defunto autor inicia o capítulo sentindo-se culpado 
pela situação a qual sujeita Dona Plácida: 

[...] súbito deu-me a consciência um repelão, acusou-me de ter 
feito capitular a probidade de dona Plácida, obrigando-a a um 
papel torpe, depois de uma longa vida de trabalho e privações. 
Medianeira não era melhor que concubina, e eu tinha-a baixado a 
esse ofício, à custa de obséquios e dinheiro (ASSIS, 2011, p. 136).

No fundo, o defunto autor sabe que a situação vivida 
pela senhora não é a mais digna, porém, o momento de 
consciência é curto. O senhor Cubas prefere acreditar que 
o que está fazendo por Dona Plácida é totalmente aceitá-
vel e digno de méritos: “[...] concordei que assim era, mas 
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aleguei que a velhice de dona Plácida estava agora ao abri-
go da mendicidade: era uma compensação. Se não fossem 
os meus amores, provavelmente dona Plácida acabaria 
como tantas outras criaturas humanas [...]” (ASSIS, 2011,  
p. 136). Brás prefere orgulhar-se de sua atitude a admi-
tir que era errado comprar o silêncio e a lealdade de dona 
Plácida. É importante ressaltar que Brás Cubas faz cari-
dade, pois tem pena de dona Plácida, seus gestos não são 
solidários e inferiorizam e distanciam ainda mais a velha 
senhora de seu patamar social e econômico. 

Sociedade do favor

A relação de favor foi um grande marco da socieda-
de brasileira do século XIX, e Machado de Assis, na obra 
Memórias póstumas de Brás Cubas, conseguiu evidenciar, 
mediante o discurso e as cenografias propostas ao longo do 
texto, como ocorriam esses favores que partiam do burguês 
para o homem livre. Machado é irônico e brinca com seus 
leitores ao tornar um defunto autor, já que Brás só con-
segue fazer uma retrospectiva de seus melhores e piores 
momentos após a morte, assim como analisar a relevância 
de sua vida.

A burguesia carioca é representada na figura do de-
funto autor, a pouca disposição para o trabalho, a vontade 
de ganhar dinheiro fácil, a graduação realizada na Europa 
apenas para a melhora do status social bem como a neces-
sidade de fazer uma aliança com pessoas menos abastadas 
refletem boa parte das ideias fora do lugar presentes no 
Brasil do século XIX. 
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Percebemos, por meio das ações discursivas, a recor-
rência da ironia de Brás Cubas e o quanto sua vida era fútil 
e medíocre diante a de outras personagens. Brás constitui 
uma sátira ao burguês brasileiro e reflete a indignação de 
Machado de Assis com a sociedade em que vivia. Apesar de 
ser uma obra publicada no ano de 1881, Memórias póstu-
mas de Brás Cubas continua sendo atual e verossímil. 
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O continente RS:  
história, memória e ficção

Cláudia Maria Garcia

O 
Continente, primeira parte da trilogia O tempo 
e o vento, de Erico Verissimo, cujo lançamento 
ocorreu em 1949, possui sete capítulos: A fonte, 

Ana Terra, Um certo capitão Rodrigo, A Teiniaguá, A Guer-
ra, Ismália Caré e O sobrado. Se forem isolados, cada um 
deles apresenta autonomia de sentido, podendo, assim, se-
rem lidos e analisados como narrativas independentes. No 
todo da obra, podemos compreender a visão de Erico Veris-
simo sobre a formação do Rio Grande do Sul.

O Tempo e o Vento narra mais de 200 anos de história 
do povo gaúcho. Em especial, O Continente detém-se nos 
acontecimentos que definiram a política e a tradição cul-
tural do Rio Grande do Sul, estruturando, para tal, uma 
família que funde a sua história com a do Estado. São inú-
meros os aspectos textuais que problematizam as versões 
da história sobre o RS, como a luta pela posse das terras, 
os conflitos familiares, a condição da mulher, a imagem de 
bravura e coragem dos homens, a disposição deles para a 
guerra.

Inicialmente, os episódios são protagonizados por Pe-
dro Missioneiro e Ana Terra. Em Ana Terra, Pedro foge 
das missões jesuíticas, devido à guerra missioneira que 
destrói os sete povos das missões, e vem para o Continente 
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de São Pedro, onde conhece Ana e, depois de engravidá-la, 
é morto pelo pai e pelos irmãos dela, num ato de vingar a 
honra da família. Uma sucessão de fatos semelhantes ocor-
re no decorrer da narrativa, quando, em Um certo capitão 
Rodrigo, Rodrigo Cambará é morto em combate, deixando 
seu herdeiro para garantir a descendência. O que se ob-
serva, nesse desenvolvimento narrativo, é um processo de 
substituição na continuidade. Erico, de fato, transplantou 
o modo de entender a realidade peculiar ao pensamento 
mágico para a composição da estrutura narrativa, já que 
as sequências de que se compõem os capítulos se repetem. 
Esta repetição está sutilmente camuflada pela caracteriza-
ção variada das personalidades e pela diversidade de seres 
que povoam os acontecimentos.

O romance histórico constitui o projeto mais antigo 
e contínuo da ficção brasileira. De acordo com Hoffmann 
(2012), O Tempo e o Vento insere-se nessa tradição, sendo 
apontado como o romance que amadureceu a forma do gê-
nero na América Latina (MENTON, 1993). Em sua nar-
rativa, aborda as principais revoluções ocorridas no Rio 
Grande do Sul, como A Guerra Guaranítica, A Guerra dos 
Farrapos e A Revolução Federalista. Além disso, Erico 
cria um aspecto considerado como o mais importante: a 
reflexão entre família e Estado. Ainda, concretizou ações 
em que o histórico e o ficcional se mesclam, numa tênue 
distinção, considerando que detalhes que a história não 
consegue registrar, acabam sendo supridos pela imagina-
ção. Nesse elenco humano há lugares de honra para mu-
lheres, índios, imigrantes, vagabundos, peões, militares e 
caudilhos. 
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Como romance de formação, retrata, inicialmente, o 
Rio Grande do Sul com suas qualidades mais autênticas do 
imaginário social e cultural: é feito de homens e mulheres 
de fibra. No decorrer da narrativa, os conflitos políticos re-
sultam em famílias desunidas, ameaças e mortes. O Esta-
do sofre com a dependência e com os conflitos gerados pela 
injusta condição em que se encontra. Nesse contexto, Erico 
apresenta um discurso que favorece a construção da iden-
tidade, mostrando que a história oficial contracena com a 
história anônima e, dessa forma, chama a tenção para as 
interpretações possíveis e diversas entre si.

A Guerra Guaranítica (1750-1756)

Na época em que os europeus chegaram ao Brasil, a 
ocupação dos territórios sulinos não era o principal objeti-
vo, pois não havia minas de minerais valiosos como em ou-
tras regiões e as terras eram pouco favoráveis à produção 
de cana-de-açúcar. Além disso, o Sul era o território mais 
distante do mercado europeu, o que dificultava as transa-
ções entre o Brasil e a Europa. Enquanto as outras regiões 
do continente eram exploradas e as fazendas escravistas 
eram estabelecidas por quem dominava o local, o Sul era 
habitado pelos nativos americanos. 

Segundo Mário Maestri (2010), estima-se que na épo-
ca da chegada dos europeus cerca de cem mil nativos vi-
viam na região. Na Serra e no Planalto Meridional, viviam 
comunidades de caçadores, coletores e horticultores. Nos 
pampas viviam os Charruas e os Minuanos, que também 
caçavam, pescavam, plantavam e eram caracterizados por 
usar grandes lanças. No litoral viviam comunidades de 
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Guaranis que utilizavam atividades mais desenvolvidas 
de exploração de recursos e técnicas de horticultura. Essas 
comunidades realizaram o primeiro processo de ocupação 
do atual Rio Grande do Sul, descobriram rios, fontes de 
água potável, cultivaram plantas, enfim, desenvolveram-
-se nesse local. Essa ocupação pioneira deixou alguns in-
dícios como os nomes dos conhecidos rios Taquari, Jacuí, 
Vacacaí, Lagoa Mirim, entre outros topônimos. 

Segundo os relatos históricos, com a chegada dos es-
trangeiros exploradores houve a disputa entre portugue-
ses e espanhóis pelo território e, consequentemente, o povo 
nativo foi submetido aos interesses dos colonizadores. Nes-
se contexto, a Coroa espanhola decidiu denominar de redu-
ções, missões ou povos a população que lhe pertencia por 
definição do Tratado de Tordesilhas. As missões jesuíticas 
funcionavam como escudo na exploração e dominação de 
outros lugares, principalmente em direção ao rio do Pra-
ta e sobretudo pelo interesse nas cobiçadas minas andi-
nas. Os territórios missioneiros possuíam suas instalações, 
plantações, estâncias, enfim, possuíam uma organização 
direcionada por um padre. Portanto, a comunidade missio-
neira dependia das decisões das autoridades coloniais.

Em A fonte, segundo capítulo de O continente, de Eri-
co Verissimo, essa situação é descrita com a presença do 
personagem do Pe. Alonzo, que vive nas missões e expres-
sa uma preocupação em relação ao domínio dos portugue-
ses. Nesse momento inicial da obra, o autor descreve as 
condições reais em que os índios se encontravam. Com a 
ocupação dos espanhóis, “os olhos cobiçosos dos portugue-
ses” voltaram-se para os Sete Povos das Missões. A gestão 
dos recursos econômicos pastoris e agrícolas havia se de-
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senvolvido nas missões tornando-as um local atrativo para 
a exploração. 

Na narrativa de Erico Verissimo, os índios eram incen-
tivados pelo padre a produzir: “Se colhessem muito trigo, 
teriam muita farinha; se tivessem muita farinha dariam 
muito serviço ao moinho; se o moinho trabalhasse, os pa-
deiros poderiam fazer muito pão; e se todos tivessem muito 
pão, ficariam bem alimentados, Deus se sentiria feliz” (VE-
RISSIMO, 2004a, p. 53). Esse incentivo servia para que 
a Coroa e a Igreja também se beneficiassem, pois quanto 
mais os índios trabalhassem mais exportariam produtos 
e assim poderiam pagar o dízimo e pagar por coisas belas 
para a igreja, como cálices, cruzes, castiçais. Além disso, os 
indígenas produziam trabalhos artísticos, como esculturas, 
que até hoje fazem parte do patrimônio histórico e cultural 
das missões. 

De acordo com Tau Golin (2001, p. 47), as cidades 
missioneiras tinham um plano arquitetônico bem definido, 
criado a partir de modelos europeus. O complexo urbano 
era formado por três conjuntos articulados: o primeiro era 
constituído pela igreja, pelo claustro dos padres, pela es-
cola, pelo cemitério e pelo pomar; o segundo conjunto era 
formado por casas isoladas, com ruas laterais organizadas; 
e o terceiro conjunto era formado pela casa quadrada, local 
que abrigava os idosos, as viúvas e os órfãos.

O padre, além de organizar a gestão do trabalho nas 
missões, tinha o papel de catequizar os índios e torná-los 
cristãos. O personagem Pe. Alonzo descreve sua relação 
com os índios em uma carta que escreveu para seus fami-
liares: 
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Os índios das reduções vivem hoje mais cristãmente que muitos 
brancos de Pamplona, Madri ou Lisboa. Estão já redimidos do 
feio pecado da promiscuidade, pois todos se casam de acordo 
com as leis da Igreja e guardam o sexto mandamento; temem a 
Deus, são batizados e fazem batizar os filhos; no leito de morte 
nunca deixam de receber o Viático; e quando morrem são enco-
mendados e finalmente enterrados em campo-santo. Pois mui-
tos desses chamados selvagens sabem, além da língua nativa, 
o latim e o espanhol, e são hábeis escultores, pintores, oleiros, 
ourives, tecelões, fundidores de bronze, e músicos (VERISSIMO, 
2004a, p. 51).

A intenção dos catequizadores era de que os índios 
aceitassem os costumes dos colonizadores, de modo que 
aderissem a esses princípios e se tornassem comuns. Assim, 
as crenças indígenas aos poucos foram suprimidas pela 
ideologia cristã. Segundo Tau Golin (2004, p. 40), os padres 
levantaram vários povoados junto com os índios Guarani. 
O trabalho catequético não foi fácil, pois muitos pajés eram 
resistentes e muitos padres foram mortos. Mesmo com es-
ses conflitos, os padres conseguiram, com argumentos ca-
tólicos, proteger os índios contra os bandeirantes, que ti-
nham por objetivo escravizá-los para as lavouras coloniais. 
O gado, que chegou ao pampa por intermédio dos europeus, 
começou a ser criado nas reduções e os índios passaram a 
ter mais uma opção de alimento. O gado passou a se repro-
duzir espontaneamente e com o passar do tempo milhares 
de cabeças ocuparam os campos. Esses touros, bois, vacas, 
cavalos, éguas, mulas e burros atraíram para o sul cente-
nas de aventureiros que realizavam “arreadas”, atividade 
de recolher esses animais para vendê-los a estancieiros. 
No livro O povo do pampa: uma história de 12 mil anos do 
Rio Grande do Sul para adolescentes e outras idades, Tau 
Golin descreve as características desses exploradores:
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Esses bandos de aventureiros, aos poucos, constituíram um gru-
po social específico: o dos gaúchos. Homens que viviam fora da 
lei e fugindo das autoridades. Infestavam a campanha. Passa-
vam peleando (brigando) e roubando. Por não terem paradeiro 
certo, eram chamados também de gaudérios. De origem euro-
peia, através das décadas, miscigenaram-se com indígenas e 
negros, formando diversos tipos de mestiços, dependendo das 
origens que possuíam (GOLIN, 2001, p. 43).

Pela descrição feita por Tau Golin, pode-se compreen-
der os fatos históricos que fizeram a sociedade progredir 
economicamente por meio das conquistas e dos avanços 
que ocorreram gradualmente. Além disso, nesse contexto 
histórico, também é abordada a miscigenação do povo que 
ocupou o território gaúcho. Desse modo, é perceptível que 
os historiadores também deem grande importância às ori-
gens do povo, e não somente aos acontecimentos relaciona-
dos à conquista de territórios.

Em O tempo e o vento, o narrador aborda a ambição 
dos portugueses pelas missões jesuíticas da região dos Sete 
Povos. Na narrativa histórica de Maestri (2010), encontra-
mos os fatos da grande guerra que ocorreu nas Missões: 
a Guerra Guaranítica (1750-1756), relacionando-os com a 
abordagem de Erico Verissimo. Devido à autonomia repre-
sentada pela sociedade jesuítica-guarani, o governo ibérico 
acreditava que padres e índios estavam formando uma or-
ganização social independente dentro do próprio território 
colonial. Por isso, os monarcas de Portugal e da Espanha 
assinaram um tratado de fronteiras, expulsando os índios 
dos Sete Povos das Missões. Alguns caciques se revoltaram 
e, após marchas e contramarchas, um exército hispano-lu-
sitano de 2.600 homens, poderosamente armado, partiu 
para as Missões. Os missioneiros foram apoiados por com-
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batentes charruas, minuanos, guenoas e de outros povos. 
No total, cerca de 1.800 missioneiros, armados de lanças, 
arcos e flechas, tentaram negociar e impedir o avanço das 
tropas ibéricas. As artilharias portuguesa e espanhola 
abriram fogo, desorganizando os missioneiros. Mais de mil 
missioneiros teriam sido perseguidos e massacrados. Em 
16 de maio de 1759, os ibéricos entravam triunfantes em 
San Miguel, encerrando a Guerra Guaranítica. 

De acordo com Tau Golin (2001, p. 48), a administração 
dos Sete Povos foi entregue a funcionários públicos, e nas 
décadas seguintes as cidades caíram em completa decadên-
cia. No lugar da comunidade indígena, estancieiros se aloja-
ram na região, dominando o antigo patrimônio do gado mis-
sioneiro. As terras que pertenciam ao povo jesuítico-guarani 
passaram a pertencer aos proprietários privados.

Sepé Tiaraju: um índio de grande valor

Maestri (2010) destaca que, nos primeiros confrontos, 
“um índio de grande valor”, chamado Sepé, morreu em com-
bate. É importante, nesse contexto, relacionar a tese de 
doutorado de Eliana Inge Pritsch, intitulada As vidas de 
Sepé (2005), que ressalta a importância do índio na forma-
ção da identidade e do estado do Rio Grande do Sul. O texto 
trata de uma polêmica travada nos jornais gaúchos na dé-
cada de 1940 sobre um projeto de monumento em homena-
gem a Sepé, em São Miguel. Há historiadores que incluem 
as Missões na história de formação do Rio Grande do Sul, e 
outros que dispensam os fatos ocorridos porque acreditam 
que o espaço missioneiro, as Missões, os Guarani e tudo 
o que se refere a esse ambiente e a esse período histórico 
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não pode ser incorporado ao registro oficial. Pritsch (2005)  
afirma que a discussão é bastante ampla e não se restringe 
apenas à figura de Sepé Tiaraju. Há muitas controvérsias, 
já que Sepé é uma figura que está no limite entre o históri-
co, o lendário e, ainda, o literário. Por esse motivo, pode ter 
se criado a ideia de que Sepé não poderia ser reconhecido 
historicamente como um herói.

Desde muito cedo a história brasileira e a do Rio Gran-
de do Sul foram contadas pelo ponto de vista dos portu-
gueses, por isso a identidade do índio guerreiro tem maior 
aceitabilidade como manifestação literária, ou seja, como 
invenção e criação. Apenas uma lenda não pode dar sus-
tentação histórica. Assim, a identidade não é reconhecida 
perante os fatos históricos. Em 1956, a Comissão de His-
tória do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 
Sul (IHGRS) achou pertinente construir um monumento 
em homenagem a Sepé, em função do bicentenário de sua 
morte. O pedido da construção do monumento salientava 
a necessidade de fazer uma homenagem a um herói que 
lutou com bravura em favor da pátria. A figura de Sepé 
resgataria o passado de lutas, glórias e sacrifícios de todo o 
povo gaúcho, sendo que, ao que tudo indica, Sepé era brasi-
leiro e o principal chefe dos Guarani. Também simbolizava 
uma vida singela, com poucos recursos materiais e a bra-
vura e coragem na luta por sua pátria e por seu povo. Ao 
debater em reunião todos esses aspectos em relação ao pro-
jeto do monumento, alguns membros da própria comissão 
do IHGRS se posicionaram de forma contrária à proposta, 
alegando que a imagem representada por Sepé não era da 
pátria portuguesa e, assim, não poderia estar associada ao 
patriotismo do gaúcho brasileiro.
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As opiniões controversas dividiram os intelectuais em 
duas correntes: os platinistas, que consideravam a impor-
tância da tradição popular e eram a favor da construção 
do monumento porque defendiam que a lenda e o folclore 
podem ser documentos históricos válidos, e os lusitanis-
tas, que entendiam serem verdadeiros heróis somente os 
de origem portuguesa e que a história depende dos docu-
mentos e dos fatos ocorridos e não apenas de lendas. Ins-
taurou-se uma polêmica entre os próprios membros do Ins-
tituto Histórico que se alastrou à comunidade cultural e a 
outros historiadores ligados aos setores nativistas sobre a 
legitimidade de se erguer um monumento em homenagem 
ao índio Sepé. Os lusitanistas argumentavam que a home-
nagem era improcedente, uma vez que Sepé, sendo súdito 
da Espanha, só poderia ser inimigo dos portugueses e, fu-
turamente, inimigo brasileiro. Os pesquisadores também 
salientam a mitificação em relação ao herói indígena, fato 
que descaracteriza a personalidade real do indivíduo. 

Nessa situação conflituosa, o jornalista Astrogildo 
Fernandes consegue o pronunciamento do padre Luís Gon-
zaga Jaeger, historiador e membro do IHGRS, que defen-
deu o artigo Em defesa do intrépido gaúcho, o capitão José 
Tiaraju. O pronunciamento do padre chama a atenção ao 
fato de que Sepé lutou contra os portugueses, mas “Não 
defendeu a terra das Missões nem para a Espanha, nem 
para Portugal, nem para a Companhia de Jesus. Defende-
-a para os seus índios de sua raça, com clara manifestação 
de sentimento telúrico” (JAEGER 1956 apud PRITSCH, 
2005, p. 32). Mesmo com esta declaração coerente e signifi-
cativa, não houve a construção do monumento. Um grupo 
de intelectuais reivindicou, por meio de publicações em jor-
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nais, o fato de ser uma situação de desintegração nacional 
e até mesmo preconceituosa.

A crítica da comissão lusitanista, feita por Moysés 
Vellinho, que defendeu o artigo Defesa do Parecer da Co-
missão Histórica, afirmou que: 

[...] por mais piedosos que tenham sido, em si mesmos, os ins-
titutos do sonho jesuítico em terras do Rio Grande do Sul, não 
resta a menor dúvida que eles aqui operaram como elemento de 
desintegração nacional. Não podendo figurar, portanto, entre 
os fatores de afirmação da nossa história” (VELLINHO, 1955 
apud PRITSCH, 2005, p. 37). 

Essa declaração repercutiu e causou muita polêmica. 
O grupo de intelectuais liderado por Mansueto Ber-

nardi escreveu meses depois para o governador do estado 
um contraparecer intitulado Pá de cal sobre o assunto Sepé. 
Esse documento foi publicado no Correio do Povo e no Jor-
nal do Dia, em 1956, e foi assinado por Pe. Luís Gonzaga 
Jaeger S.J., Manoelito de Ornellas, Dante de Laytano, en-
tre outros nomes. O documento dava destaque aos valores 
de Sepé como uma personalidade ameríndia autêntica: 

Considerando que Sepé Tiaraju é muito mais gaúcho e, por 
conseguinte, muito mais brasileiro – não no sentido político e 
moderno do vocábulo, mas no sentido etnogênico e racial – do 
que os mais velhos rio-grandenses, pois estes descendem de lu-
sitanos aqui aportados, no máximo, há 230 anos, a passo que 
ele provinha de uma ‘nação’ aqui radicada ‘desde os tempos do 
dilúvio’, conforme expressaram os os caciques guaranis, no seu 
protesto coletivo contra a transmigração compulsória determi-
nada pelo Tratado de Madri de 1750 (BERNARDI, 1956).

 Essa publicação encorajou outros estudiosos a se po-
sicionarem de forma crítica, defensiva e também contrária. 

Augusto Meyer escreveu I, um artigo que criticava a 
visão do padre Teschauer, que considerava a história das 
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missões indispensável. Meyer insistia em classificar como 
contraditório o argumento usado pelos platinistas, tanto 
que em seu artigo pede que se deixe a figura de Sepé para 
o campo lendário e literário porque para ele Teschauer ba-
seou-se em conceitos historiográficos catequéticos que es-
condem a realidade.

Para o grupo que é contra Sepé, a ideia de inserção do 
Rio Grande do Sul em um contexto nacional era primor-
dial, por isso acreditavam que os heróis lusitanos eram os 
únicos heróis nacionais. Para Pritsch (2005), aqueles que 
desconhecem o fundo ideológico da proposta de erguer um 
monumento para Sepé ficam perplexos, ela afirma que da-
qui a cinquenta anos espera não ver mais polêmicas tão 
absurdas como as que estudou nos jornais de cinco déca-
das atrás. A intenção dos críticos intelectuais naquela épo-
ca era fazer com que situações parecidas não ocorressem 
mais, além de demonstrar que a tradição popular deveria 
ter significação histórica e cultural para a sociedade.

Erico Verissimo: ideologia platinista

A respeito da obra O tempo e o vento, Heloisa Jochims 
Reichel elaborou fundamentos teóricos que possibilitam 
identificar a corrente que Erico Verissimo defende:

Para Erico Verissimo, o sul-rio-grandense é um mestiço como 
todo brasileiro. Nesse sentido, segue as versões apresentadas 
por importantes e reconhecidos intelectuais brasileiros, como 
Silvio Romero e Gilberto Freyre, que vinham, desde as primei-
ras décadas do século XX, contribuindo com reflexões sobre a 
identidade e o caráter nacional brasileiro. Para o romancista, 
porém, a mestiçagem do gaúcho é peculiar em relação a dos 
demais brasileiros. Ela é composta da união de sangue branco 
com o do indígena, sendo que este aparece de forma bem menos 
expressiva (REICHEL, 2000, p. 212). 
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A representação da sociedade sul-rio-grandense é for-
mada a partir da união de portugueses com índios missio-
neiros e isso constitui uma marca de identidade regional 
que integrava o imaginário de Erico Verissimo. Ao vincu-
lar a origem da família de Ana Terra ao tropeirismo, o au-
tor apresenta a origem étnica predominante na sociedade 
gaúcha.

O nascimento do filho de Ana Terra e de Pedro Missio-
neiro retrata essa situação na obra ficcional. Ana é a mãe, 
a figura que cria e permanece junto com o filho, transmi-
tindo-lhe seu conhecimento e cultura. Já o índio tem uma 
participação fugaz na formação da sociedade, assim como 
a duração de seu personagem na obra. Pode-se relacionar, 
desse modo, que dele só interessava a figuração e não sua 
cultura e seus valores. Pode-se ressaltar também as falas 
curtas e escassas do personagem Pedro no romance para 
se compreender melhor a restrição de sua valorização na 
sociedade. Pedro representava o índio guarani que fora 
usado pelos portugueses para trabalhar nas estâncias, era 
dócil, convertido ao cristianismo e não era selvagem nem 
aliado aos castelhanos. O índio que serve de referência na 
formação do mestiço sul-rio-grandense caracteriza-se por 
ser pacífico, trabalhador e conhecedor das artes e ofícios.

As representações constituídas por Erico em relação 
às origens da sociedade gaúcha integravam um imaginá-
rio que era partilhado por boa parte da intelectualidade 
gaúcha. Nesse contexto, pode-se relembrar a polêmica da 
homenagem embargada a Sepé Tiaraju, como já citado an-
teriormente. Na época em que Erico Verissimo escreveu 
sua obra, a vertente lusitana possuía maior força e era ca-
racterizada por um intenso nacionalismo. Intelectuais pla-
tinistas defendiam a ideia de que o índio contribuiu para 
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a formação do estado e da identidade do povo gaúcho. O 
escritor também era um desses intelectuais que, por meio 
da ficção, transmitiu seu olhar platinista com a intencio-
nalidade de mostrar a realidade por meio do imaginário in-
dividual. Sem dúvida, seu pensamento crítico foi oportuno 
e conveniente à situação em que a sociedade se encontrava, 
e fez isso com sublime competência.

Reichel (2000) estuda o processo de construção de 
identidade sul-rio-grandense no imaginário de Erico Ve-
rissimo. O processo de construção de identidade coletiva 
necessita de uma abordagem que resgate as origens de sua 
formação. A representação de um romancista como Erico 
depende de construções mentais subjetivas e apresentadas 
de forma ficcional, sem compromisso com o real, mas que, 
de certa forma, alcancem a verdade e atuem como marcas 
de identidade. Para isso, é necessário que haja relação en-
tre a narrativa do enunciador e as vivências econômicas, 
sociais, políticas e culturais do grupo receptor. Além disso, 
esses aspectos devem ser reconhecidos pelo receptor por 
intermédio do discurso.

Considerando que a identidade é vista como um ato 
consciente de trazer a existência a um grupo que passa a 
ter uma visão única de pertencimento existencial, ou seja, 
que faz parte de um grupo em especial, pode-se dizer que o 
romance de Erico pode ser considerado um discurso regio-
nalista que contribui para a significação e aceitação cole-
tiva do sul-rio-grandense. As ideias, as imagens, o espaço, 
os valores e as atitudes apresentadas em um texto, podem 
expressar o conteúdo de uma identidade e atuar na cons-
trução de sentimentos e autoidentificação.
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Todo grupo tem a necessidade de conhecer sua origem, 
por isso, a descrição feita por um autor tem força determi-
nante no processo de construção de identidade. A repre-
sentação constitui construções imaginárias que se apoiam 
em dados reais e concretos, apresentados em personagens, 
imagens e palavras que possuem sentido e verossimilhan-
ça. Por meio de uma linha imaginária, o sentimento de 
alteridade vai sendo construído. Em O continente, é per-
ceptível o papel do outro que Erico atribui aos castelhanos. 
Para que as diferenças sejam assimiladas e para que o lei-
tor perceba que os castelhanos são inimigos, são utilizados 
recursos de linguagem, como palavras em espanhol, que 
ajudam a construir a imagem do perigo dos espanhóis para 
as estâncias do Rio Grande do Sul:

Combinaram tudo. Antonio sairia para se entender com os cas-
telhanos enquanto os outros ficariam dentro de casa, prepara-
dos para tudo. Se os bandidos quisessem apenas saquear a es-
tância, respeitando a vida das pessoas, ainda estaria tudo bem. 
Era só apear e começar a pilhagem...
A gritaria continuava. Mãos fortes agarravam Ana Terra no ar, 
e puseram-na de pé. A mulher abriu os olhos: cresceram para 
ela faces tostadas, barbudas, lavadas em suor.
– Mira que guapa! (VERISSIMO, 2004a, p. 154-155).

Além de se referir a um período de crescimento e de 
conquistas, a obra narra o domínio do território da cam-
panha. Tendo a casa paterna destruída pelos castelhanos 
e o corpo violentado, Ana Terra decide ir com o filho Pedro 
para a zona missioneira, que é descrita como um local ain-
da despovoado. O cenário construído na estância de San-
ta Fé e de seu proprietário, Ricardo Amaral, serve para 
descrever a legítima ocupação portuguesa, que ocorreu de 
forma lenta e gradual. 
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De acordo com Almeida (2000), Ana Terra não é movi-
da apenas pelo ódio à violência provocada pelos castelha-
nos, mas com a força e a determinação herdada de seus 
pais, Ana é uma mulher que demonstra teimosia e perse-
verança. Ana deseja criar seu filho Pedro e sobreviver de 
alguma maneira, por isso, é uma figura forte e brava. O 
sentimento de maternidade é que permite a superação das 
dificuldades. Erico Verissimo retratou uma diversificada 
tipologia de figuras femininas. Figuras vivas para sempre 
no imaginário do público leitor. Ana Terra é a primeira de-
las, figura que instaura o mito de mulheres de força, teimo-
sia, perseverança e determinação.

A Revolução Farroupilha (1835-1845)

De acordo com Mário Maestri (2010), com a deposição 
de Dom Pedro I, em 1831, os liberais assumiram o poder, 
defendendo a monarquia. A partir de então, promoveram 
reformas institucionais ampliando o apoio do regime re-
gencial, ou seja, adquiriram maior domínio pelos planos 
do governo. Assim, não consideraram as reivindicações dos 
federalistas, que tinham como principal objetivo a consti-
tuição de uma Assembleia Provincial que defendesse o di-
reito de eleição direta para presidente da província. 

Nos anos seguintes, os liberais federalistas promove-
ram movimentos políticos em várias partes do território. 
Os movimentos mais conhecidos foram a Balaiada (1838-
1841) no Maranhão e a Cabanagem (1835-1836) no Pará. 
Segundo Maestri (2010), no Rio Grande do Sul, o movimen-
to liberal assumiu caráter separatista e republicano. Os 
liberais do sul eram conhecidos como “farroupilhas”, isto 
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é, revolucionários. Esse movimento passou a ser chamado 
historicamente de Revolução Farroupilha, e os soldados 
ficaram conhecidos como “farrapos”, porque suas vestes fi-
cavam esfarrapadas nos momentos finais dos conflitos. A 
conspiração liberal sulina precipitou-se quando, em 1835, 
o presidente da província, Fernandes Braga, afirmou a 
existência de um plano que tinha por objetivo separar a 
província do império e uni-la ao Uruguai.

Em 19 de setembro de 1835, tropas farroupilhas reu-
niram-se nos arredores da capital. O presidente Fernan-
des Braga tentou reunir suas tropas para combater os 
“rebeldes farroupilhas”, que eram, sobretudo, negros e ín-
dios. No romance de Erico Verissimo, está representada a 
participação desses dois elementos étnicos, como se obser-
va na passagem em que o capitão Rodrigo e o padre Lara 
conversam. O capitão descreve a bravura dos negros nos 
combates:

– Nada disso, padre! Sou contra a escravatura só por uma coisa. 
É que não gosto de ver homem rebaixado por homem. Nós os 
Cambarás temos uma lei: nunca batemos em mulher nem em 
homem fraco; nem nunca usamos arma contra homem desar-
mado, mesmo que ele seja forte. Quando vejo um negro que bai-
xa a cabeça quando gritam com ele, ou quando vejo um escravo 
surrado, o sangue me ferve. Depois que vi certos negros bri-
gando no nosso exército contra os castelhanos... barbaridade!... 
se eles não são homens, então não sei quem é... (VERISSIMO, 
2004a, p. 310).

Essa afirmação tem caráter histórico e ideológico, 
visto que Rodrigo, mesmo sendo um personagem rústico 
e bravo, revela uma consciência crítica ao afirmar que os 
negros possuem importância e que lutaram com dignida-
de em busca de direitos comuns. Rodrigo faz mais do que 
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expressar um reconhecimento, afirma que os negros pos-
suem mais coragem e determinação do que muitos homens, 
conferindo-lhes, assim, traços heroicos.

Os farroupilhas eram constituídos por toda a oposição 
da província: havia os liberais moderados monarquistas, 
liberais moderados republicanos, farroupilhas e separatis-
tas. Segundo Maestri (2010), muitos integrantes preten-
diam apenas impor um presidente sul-rio-grandense que 
reivindicasse a favor das classes proprietárias regionais e 
não apenas se preocupasse com o poder central distante 
da realidade do sul. As tropas rebeldes invadiram a ca-
pital, tendo como objetivo depor um presidente incapaz 
e antiliberal. Fernandes Braga abandonou a presidência 
pela pressão dos farrapos e a Câmara municipal empossou 
Marciano Pereira Ribeiro, chefe do partido farroupilha do 
Rio Grande do Sul.

Segundo os dados históricos, a Revolução Farroupilha 
durou dez anos. Entre 1835 e 1845 aconteceram inúmeras 
batalhas entre farrapos e imperiais. O impasse da guerra 
desanimava muitos dos seus apoiadores. A República Rio-
-grandense estava em decadência e era necessário que os 
conflitos acabassem. Em 1844, o capitão Bento Gonçalves 
abandonou a luta e retirou-se para sua estância. Os chefes 
farroupilhas preocupavam-se apenas em sair com dignida-
de e melhores condições da guerra e, por isso, aguardavam 
indenização do governo imperial.

Conforme Maestri (2010), em 1845 os farroupilhas as-
sinaram o tratado de Ponche Verde, que tinha como prin-
cipais objetivos manter a província sob a ocupação militar, 
transferir os oficiais farroupilhas às tropas imperiais e 
libertar os soldados negros. Cabe ressaltar que os histo-
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riadores defendem o sentido social que a Revolução Far-
roupilha tinha, já que as medidas tomadas pelos chefes 
farroupilhas demonstraram a ideologia de um movimento 
libertário. Maestri (2010) explica que o movimento chefia-
do por Bento Gonçalves foi um dos mais enfáticos e osten-
sivamente antiescravistas. Essa afirmação reconhece o ca-
ráter da revolução que buscava por uma liberdade mútua 
e não individual. Em Um certo capitão Rodrigo, o padre 
Lara relata seus pensamentos em relação à história:

Um dia todas essas coisas hão de ser história – refletiu ele. Lera 
já vários artigos e livros sobre Napoleão Bonaparte, o grande 
conquistador. Era já homem maduro quando pela primeira vez 
ouvira falar nesse famoso general nascido na ilha de Córsega. 
Fora depois acompanhando, interessado, sua carreira. Agora 
Napoleão se tornara uma figura conhecida em todo mundo e es-
tava na História ao lado de César, Alexandre, Átila e tantos ou-
tros. Mas era muito possível – concluiu – que o resto do mundo 
nunca chegasse a ouvir falar em Bento Gonçalves. Não deixava 
de ser curioso a gente ver a História no momento em que ela 
estava sendo feita! Dali a cem anos, como iriam os historiadores 
descrever aquela guerra civil? (VERISSIMO, 2004a, p. 346).

O personagem do padre Lara enfatiza a importância 
de vivenciar a história e acontecimentos marcantes como 
os que presenciou. Além disso, compara os acontecimentos 
do Rio Grande do Sul com acontecimentos gregos, relacio-
nando a importância e o merecimento que os fatos históri-
cos têm no contexto social do povo sul-rio-grandense. 

Em contrapartida, o jornalista e historiador Juremir 
Machado da Silva publicou, em 2010, o livro História re-
gional da infâmia, no qual relata, por meio de documen-
tos, uma série de fatos pouco divulgados sobre a Revolução 
Farroupilha. Dentre eles, o de que ela foi financiada com a 
venda de negros. Ao conceder entrevista, Silva (2012) afir-
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ma que recebeu muitas críticas sobre seus estudos e relata 
que muitos comemoram a Revolução Farroupilha sem co-
nhecer a história. Sobre o ideal abolicionista, o historiador 
defende que a maioria dos farroupilhas não era a favor da 
libertação dos escravos, e que eles prometiam a libertação 
aos escravos dos adversários com o objetivo de atrair mais 
mão de obra militar. Enquanto os farroupilhas estavam em 
combate, continuavam utilizando o trabalho dos escravos 
em suas fazendas. Silva (2012) expõe uma visão “pouco 
gloriosa” sobre a Revolução Farroupilha – um dos princi-
pais elementos na construção da imagem do gaúcho brasi-
leiro. O jornalista também conta que muitos historiadores 
deixam de pesquisar o tema por causa da repercussão ne-
gativa e hostil de seus trabalhos no Rio Grande do Sul.

Rodrigo Cambará: a descrição de um típico gaúcho

A Revolução Farroupilha enalteceu muitos heróis; en-
tre eles, Bento Gonçalves da Silva foi o que mais se desta-
cou. O general era referência em liderança na revolução 
que foi caracterizada como “a mais braba e comprida” do 
Rio Grande do Sul. Em O continente, Bento é descrito como 
um homem de grande valor e de muita coragem. Para de-
fender essa ideia, Erico descreve a situação em que Bento 
foi preso pelos imperiais e fugiu de forma estratégica do 
forte em que estava preso. No decorrer da narrativa, as 
características desse herói podem ser identificadas no per-
sonagem de Rodrigo Cambará. 

A análise sobre a Revolução Farroupilha também dá 
espaço à descrição do gaúcho, representado por Rodrigo 
Cambará, personagem rústico e com características tra-
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dicionais do monarca das coxilhas. Esse aspecto também 
oportuniza a abordagem da autoidentificação entre leitor 
e personagem. Se considerarmos a identidade como um ato 
consciente de trazer à existência, um grupo passa a ter 
uma visão única de sua identidade.

O romance de Verissimo é considerado um discurso 
regionalista que contribui significativamente para a acei-
tação coletiva de determinadas representações próprias do 
Rio Grande do Sul. As ideias, as imagens, as atitudes e os 
valores descritos em um texto podem expressar o conteúdo 
de uma identidade e atuar na construção dos sentimentos:

O discurso ficcional, com a liberdade de apropriação de lingua-
gens que o caracteriza, pode aproximar-se do histórico a ponto 
de parodiá-lo. O discurso histórico, reconhecem hoje os teóri-
cos da história, também recorre a elemento próprio do ficcional, 
o imaginário, para dar sentido aos documentos, conceito este 
também reformulado e ampliado (WEINHARDT, 2000, p. 98).

A ficção atua como elemento transmissor de aspectos 
históricos e contextualiza os momentos importantes de fa-
tos que marcaram época. O narrador apresenta detalhes 
minuciosos sobre a história da família, da constituição das 
classes sociais, da sexualidade, dos hábitos de vida no es-
paço doméstico, da alimentação, do vestuário, da música, 
dos modos de lazer, dos recursos e meios curativos, enfim, 
incrementa aspectos que revitalizam a narração.

Rodrigo Cambará é um personagem rústico, forte e co-
rajoso, muito marcante na narrativa. Em O continente I, o 
capitão Rodrigo se mostra um personagem amigável, logo 
que chega a Santa Fé faz novos amigos, sai para caçar, faz 
apostas, e mesmo perdendo, sabia perder sem brigar. Ro-
drigo tocava violão e dava muitas risadas, tinha um jeito 
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muito peculiar de falar, possuía uma língua constante, fa-
lava de forma clara e pronunciava todas as letras. Confor-
me Bastos (2000), a literatura não é um documento para 
a história, é uma prática simbólica que destaca aconteci-
mentos importantes de um tempo. A literatura também é 
um método educativo que permite analisar a discursivi-
dade em um espaço repleto de personagens e identidades 
diferenciadas. O capitão Rodrigo é um desses personagens 
que se destaca por suas interessantes características, que 
de fato representam uma identidade sul-rio-grandense.

Tau Golin (2011), em seu artigo O “estado-marca” e a 
identidade gentílica pilchada, opina criticamente em rela-
ção à construção da identidade sul-rio-grandense. No arti-
go, o autor afirma que o tradicionalismo é resultado de uma 
ideologia conservadora, visto que a sociedade gaúcha não 
era tradicional, mas, sim, uma sociedade escravista alicer-
çada na conquista de propriedades privadas. Nesse caso, 
existe um espaço simbólico que descarta alguns aspectos 
culturais para dar espaço e valorização a outros aspectos 
considerados mais importantes. De acordo com Tau Golin, 
essa seleção, que dá mais importância a quesitos estéticos, 
não ocorre apenas com a representação da sociedade gaú-
cha, mas também na construção da identidade de outros 
povos. O artigo destaca, por exemplo, que o chimarrão é 
uma herança guarani, e essa informação nunca foi consi-
derada importante. Nesse caso, a falta de valorização do 
índio no tradicionalismo sul-rio-grandense foi influenciada 
pela política vigente, ou seja, a ditadura criou um modelo 
de culto cívico que excluía as culturas africana e indígena 
do imaginário de uma sociedade comprovadamente mesti-
ça. Tau Golin conclui que a construção do tradicionalismo 
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gaúcho não considerou significativamente a diversidade 
cultural existente no estado.

A representação do espaço

Segundo Souza (2000, p. 231), no capítulo A repre-
sentação do espaço na obra de Erico Verissimo, o espaço é 
colocado como um elemento permanente, o grande referen-
cial, um significativo ponto de apoio. Enquanto os perso-
nagens vão se revezando e dando lugar a outras gerações, 
um processo contínuo de mudanças nas práticas sociais vai 
acontecendo. Hábitos, costumes, economia, guerras, des-
truições, valores modificam-se conforme o contexto abor-
dado. A cidade de Santa Fé também sofre modificações: os 
espaços públicos, praças, ruas, construções sofrem altera-
ções conforme a passagem do tempo. Assim, novas cons-
truções dão lugar às antigas, enquanto outras envelhecem 
acompanhando os personagens; o Sobrado é um exemplo 
de construção que resiste ao tempo e à história. O espaço 
físico de Santa Fé atravessa o tempo e não participa da fic-
ção apenas como cenário, mas também como personagem 
ativo, cujo papel é nortear o percurso do tempo e dos outros 
personagens. 

O Sobrado, a igreja, o casarão dos Amarais, e até mes-
mo a figueira, fazem parte do passado e do futuro. É como 
se a cidade do presente fosse a síntese ou resultado do seu 
passado. É na cidade que se encontra a memória e é onde 
os personagens possuem suas lembranças. A figueira da 
praça é um símbolo de grande importância na narrativa, 
porque participa de inúmeros acontecimentos. Participa 
das guerras, dos festejos, das mortes, dos momentos tris-
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tes e também dos felizes. Como na descrição do Dr. Carl 
Winter, em O continente II: 

Antes de entrar em sua rua lançou um olhar enviesado na dire-
ção da figueira grande. Ela lhe dera a impressão duma enorme 
galinha a acolher sob as asas aqueles dois pintos – Florêncio e 
Bolívar. Ele vira claramente que um dos pintos estava assusta-
do [...] (VERISSIMO, 2004b, p. 45).

De acordo com Celia Ferraz Souza (2000, p. 232), o 
contato com a árvore liberta fatos e acontecimentos guar-
dados no interior de cada personagem. Para explicar isso, 
a autora utiliza o que Proust escreveu no livro Em bus-
ca do Tempo perdido: quando ao comer uma bolacha que 
costumava comer na infância, Proust relata que teve uma 
sequência de recordações, e ele pode reviver seu passado 
pela sensação do gosto da bolacha. A praça com a figueira 
é uma representação muito forte que alcança o imaginário 
coletivo da população de Santa Fé.

Analisando a proposta de Souza (2000), pode-se pres-
supor que se é difícil perceber a força do imaginário na 
vida real, pode ser mais evidente perceber pela ficção, que 
está associada a sensibilidades sem compromissos com a 
ciência. O leitor é desafiado a perceber a questão que na 
vida real é apresentada, mas não está explicitada. A cidade 
em O tempo e o vento é vista como um elemento constante 
na história e que vai se adequando conforme o passar do 
tempo. A cidade vai se transformando, mas não desapare-
ce. Seu processo de evolução urbana é contínuo, começa 
pela formação de um povoado, torna-se uma vila e depois 
uma cidade. Esse espaço colocado como um elemento per-
manente na trama funciona como base articuladora dos 
acontecimentos na narrativa. O desenvolvimento de Santa 
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Fé está sempre relacionado à formação da família, que é 

parte central da história. 
A casa e o mundo doméstico são territórios em que 

mães e esposas cuidam de seus filhos e maridos. Elas 
esperam que os homens retornem da guerra e que seus 
filhos cresçam e vivam em condições melhores. As mães 
alimentam, vestem, educam e socializam seus filhos. Elas 
também amparam e consolam seus homens. Mulheres bra-
vas como Ana Terra e Bibiana representam a imagem de 
mulheres guerreiras e fortes que, mesmo cansadas e em 

grande solidão, protegem o lar e a família e, com paciência, 
esperam por tempos melhores.

Bibiana Terra herda de sua avó a teimosia. Enfrenta 
o pai para se casar com o capitão Rodrigo e cria três filhos. 
Em um ambiente de perigos e solidão, Bibiana enfrenta 
as idas e vindas do marido. Segundo Almeida (2000), para 
mulheres como Bibiana, cuidar é mais do que parece, cui-
dar da terra é cuidar da descendência. E é assim que Bibia-
na enfrenta as situações de uma vida comum, casa o filho 
Bolívar com Luzia por interesses familiares.

Luzia, por sua vez, não apresenta as mesmas caracte-
rísticas de uma esposa tradicional e obediente. Luzia não 
é exemplar e vem de uma família rica, de cidade grande, 
é sedutora e tem opiniões próprias. Sua imagem na obra 
é de uma estrangeira, já que se difere muito das demais 
mulheres. Luzia é órfã e seu avô adotivo é nordestino, isso 
esconde ainda mais sua origem. Por isso, sua imagem fe-
minina é bem misteriosa. O narrador descreve as princi-
pais características dessa personagem peculiar:
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Luzia era rica, era bonita, tocava cítara – instrumento que pou-
ca gente ou ninguém ali na vila jamais ouvira –, sabia recitar 
versos, tinha bela caligrafia, e lia até livros. [...] Para alguns 
severos pais de família tudo aquilo que a forasteira era e ti-
nha constituía uma extravagância ostensiva que os deixava até 
meio afrontados. [...] os rapazes da vila, conquanto se sentissem 
atraídos por Luzia, concluíam quase todos que ela não era o 
tipo que desejavam para esposa. A moça causava-lhes um vago 
medo que eles não sabiam explicar com clareza, mas que em 
geral resumiam para si mesmos numa frase “Não nasci para 
corno” (VERISSIMO, 2004b, p. 24). 

Pode-se perceber que existem dois estereótipos de mu-
lher na obra: o materno e digno e o indigno prostituído. A 
maternidade e o casamento são o destino e a única opção 
para a vida das mulheres, que são responsáveis por criar 
seus filhos e cuidar de seus maridos. Verissimo descreve o 
universo feminino sem esquecer-se desses detalhes, mos-
trando a figura tradicional de mulher, sem esquecer-se do 
oposto, das mulheres que não se caracterizavam por ser 
de boa alma. Mais do que relatar e contar uma história, o 
autor deixa ecoar as vozes dessas mulheres, e pela força 
do imaginário, pode-se extrair conclusões significativas em 
relação ao contexto histórico e social vivido na época em 
que ser submissa e obediente era mais que normal, era 
obrigatório.

Considerando também o título do primeiro capítulo 
de O continente II, A teiniaguá, percebe-se que o imaginá-
rio dos personagens está vinculado à própria lenda. O fogo 
destruidor, poderoso e sedutor da teiniaguá pode ser visto 
em Luzia pelas outras pessoas, como o Dr. Winter, que faz 
essa relação quando vê Luzia vestida de noiva:
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Estava ela sentada no sofá ao lado do noivo, vestida de crinoli-
na verde, de saia muito rodada com aplicações de renda; tinha 
cravado nos cabelos dum castanho-profundo grande pente em 
forma de leque, no centro do qual faiscava um brilhante. Winter 
pensou imediatamente na bela e jovem bruxa moura que o dia-
bo, segundo a lenda que corria na Província, transformara uma 
lagartixa cuja cabeça consistia numa pedra preciosa de brilho 
ofuscante. Como era mesmo o nome do animal? Ah! Teiniaguá. 
A sua Musa da Tragédia havia agora virado teiniaguá (VERIS-
SIMO, 2004b, p. 64).

Inicialmente, Dr. Winter nomeia Luzia de Melpôme-
ne, a Musa da Tragédia. Depois, conhece a lenda de uma 
princesa que transformada em lagartixa por partilhar os 
segredos do demônio, tinha no lugar da cabeça uma pedra 
muito brilhante capaz de cegar e destruir os homens que 
se apaixonassem por ela. Por isso, Luzia passa a ser con-
siderada a própria teiniaguá, porque era uma mulher di-
ferente das demais, que ofuscava e seduzia a ponto de ser 
uma figura perigosa e questionável. Chaves (1976, p. 87) 
menciona que a utilização de lendas do sul em O continente 
foi uma estratégia para vincular o lendário ao real. A rea-
lidade apresentada no texto literário leva a uma dimensão 
sociológica já manifestada em outros romances. Em O con-
tinente, há uma nítida visão de que Erico preocupa-se em 
manifestar valores sociais sem projetar uma crítica ofensi-
va. Portanto, sua ideologia está depositada principalmente 
nas ações dessas mulheres perseverantes. 

A Revolução Federalista (1893-1895)

A guerra civil federalista ocorrida no Rio Grande do 
Sul, entre 1893 e 1895, envolveu os republicanos, mais co-
nhecidos como pica-paus, partidários do governo de Flo-
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riano Peixoto, e os maragatos, que eram federalistas, de-
fendiam o parlamentarismo e a descentralização do poder 
da república. Segundo Maestri (2010), o plano político dos 
federalistas era suspender a constituição republicana esta-
dual com a deposição de Júlio de Castilhos. Os maragatos 
também tinham o objetivo de ganhar apoio do Exército e 
da Marinha para depor Floriano Peixoto, pois o principal 
motivo da revolução era o descontentamento dos grandes 
criadores de gado em relação às decisões e reformas não 
favoráveis que a república tomava. Os federalistas não 
apoiavam a volta da monarquia, pois não queriam retro-
ceder, apoiavam a substituição do presidencialismo pelo 
parlamentarismo, a fim de barrar as reformas contrárias 
impostas pela república aos grandes fazendeiros.

As grandes fazendas estavam localizadas nas regiões 
da Campanha e do Planalto do Rio Grande do Sul. Os 
grandes proprietários pastoris tinham razões profundas 
de revolta contra o governo porque possuíam grande im-
portância na economia do estado e dependiam do contra-
bando da carne para a sobrevivência. De acordo com Mário 
Maestri (2010), a carne era charqueada no Rio Grande do 
Sul e a seguir exportada pelo porto de Montevidéu. O go-
verno central e estadual propunha uma repressão desse 
contrabando porque tinham a ideia de fortalecer as rendas 
públicas a fim de facilitar a gestão do estado e o incentivo 
à industrialização. 

As tropas dos maragatos eram formadas pelos gran-
des estancieiros do sul do estado e da Serra. Peões e agre-
gados também participavam dos combates. Geralmente, os 
grupos de maragatos organizavam-se em grupos pequenos 
de cinco a oito homens, que se alimentavam, acampavam 
e combatiam juntos. O exército republicano era formado 
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por militares treinados para combater. Em maio de 1893, 
após diversos confrontos, travou-se importante batalha no 
município de Alegrete. Eram 6.500 federalistas contra 4 
mil soldados republicanos. Após seis horas de combate, os 
republicanos venceram a batalha, tendo como recompensa 
parte do escasso armamento dos maragatos. Floriano Pei-
xoto comprou navios no exterior e organizou novas esqua-
dras para reforçar o exército republicano. 

Em novembro de 1893 houve outro combate entre ma-
ragatos e republicanos em Santa Catarina. Os maragatos 
tiveram uma série de vitórias, porém, no final de 1893, 
após uma derrota, os maragatos aprisionaram e degola-
ram centenas de oficiais e soldados. De acordo com Ma-
estri (2010), o número de mortos jamais foi comprovado 
documentalmente. Segundo dados históricos, a prática da 
degola foi muito comum na Revolução Federalista. O ato 
violento de forçar a vítima a ajoelhar-se e ficar de mãos 
atadas era uma forma rápida, silenciosa e barata para se 
combater os inimigos.

Em 1894, cerca de 370 federalistas foram degolados 
no Rio Grande do Sul. Segundo Maestri (2010), os repu-
blicanos cada vez mais se preparavam com armamento 
e organização para os combates. A guerrilha federalista 
prosseguia, mas seu fim já estava previsto. Em 1895, com 
as instruções do novo presidente, o chefe do Distrito Mili-
tar do Rio Grande do Sul declarou o fim dos combates. Os 
maragatos foram derrotados na maior guerra civil sul-rio-
-grandense. Estima-se que mais de 10 mil pessoas tenham 
morrido nessa guerra. A guerra civil federalista termina 
com resultados negativos, com prejuízos para o Estado e 
grande atraso no desenvolvimento industrial e econômico. 
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Em contrapartida, durante os combates, o governo central 
republicano aumentou significativamente a arrecadação 
de impostos, devido ao controle e à fiscalização permanen-
te que haviam estabelecido sobre o Sul.

Licurgo Cambará: o descendente

A Revolução Federalista (1893-1895) caracteriza-se 
principalmente pelo momento de transição política, pois 
enquanto os federalistas reagruparam forças nas fazendas 
do norte do Uruguai, os republicanos fortaleciam as tropas 
garantindo o apoio federal do marechal Floriano Peixoto. 
Embora gaúcho, o personagem Licurgo Cambará, neto de 
Bibiana e descendente de Rodrigo Cambará, é republicano 
e abolicionista. Suas ideias são inovadoras e contemporâ-
neas, resultado da educação e das influências que recebera 
na sua infância. Mesmo convivendo em uma cidade pacata 
como Santa Fé, Licurgo importava-se com a política e com 
a situação econômica da época:

O convívio com Toríbio Rezende, a leitura dos artigos que Jú-
lio de Castilhos publicava na imprensa atacando o império e 
fazendo a propaganda da abolição e da república – tudo isso 
tinha feito de Licurgo Cambará um republicano e um abolicio-
nista. Ficara de tal modo dominado por essas ideias que aca-
bara quase fanatizado por elas. Fandango observava um dia: 

“Curgo tem três amantes: a República, a Abolição e a Ismália”. 
Às vezes vai pra cama com as três ao mesmo tempo (VERISSI-
MO, 2004b, p. 288).

Licurgo demonstra sua intelectualidade na narrativa 
pelo fato de que lia artigos de Júlio de Castilhos. Era tam-
bém muito amigo de Toríbio Rezende, uma pessoa muito 
influente e um dos únicos que sabia discursar com bravura 
e discernimento. 
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Santa Fé era dominada por duas famílias: a dos Ama-
rais e a dos Cambarás. A primeira era liderada pelo coronel 
Bento Amaral, enquanto que a segunda pelo jovem Licurgo 
Cambará. Bento Amaral era conservador e fazia parte do 
Partido Liberal, enquanto Licurgo e Toríbio tinham ideais 
republicanos e abolicionistas, lideravam o Clube Republi-
cano de Santa Fé.

Licurgo tinha uma amante que se chamava Ismália 
Caré, filha de um posteiro que cuidava da propriedade dos 
Cambarás. Tudo começou quando Licurgo a violentou e 
pensou que jamais a veria, porém passaram a se encontrar 
e Licurgo não sabia viver sem o amor de Ismália. Mesmo 
casando com a sua prima Alice, Licurgo não esquecia Is-
mália. A efervescência de Licurgo pela república é compa-
rada a seu sentimento pela amante no capítulo Ismália, de 
O continente II. Por ter violentado a amante, o personagem 
Licurgo demonstra ter um lado selvagem, típico dos ho-
mens daquela época.

Luzia estabelece essa comparação quando fala ao Dr. 
Winter “[...] nesta terra os homens não fazem muita dife-
rença entre as mulheres e os cavalos” (VERISSIMO, 2004b,  
p. 114). Essa afirmação permite avaliar o contexto anima-
lesco que os homens possuíam e ao mesmo tempo de desva-
lorização em relação às mulheres. Mesmo com esse instinto, 
Licurgo importava-se com direitos constitucionais, como a 
votação direta: “Votem em quem quiserem, pois esta vai 
ser a primeira eleição livre na história do município” (VE-
RISSIMO, 2004b, p. 172). Foi essa a fala de Licurgo quan-
do candidato a intendente municipal de Santa Fé. Ele foi 
eleito e recusou-se a receber os honorários, tendo muitas 
vezes que bancar obras públicas com o próprio dinheiro. 
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Licurgo trabalhou pelo progresso de sua terra e tinha prin-
cípios e ideais que eram comuns ao povo.

O continente II: estrutura temporal

Ao iniciar-se a narrativa de O continente, verifica-se 
a descrição de um espaço fechado, restrito. Esse lugar é 
regido pelas próprias leis e comunica-se pelo acaso com o 
mundo exterior. Por exemplo, na fazenda de Maneco Terra, 
“[...] ninguém sabia ler, e mesmo naquele fim de mundo não 
existia calendário nem relógio. Eles guardavam de memó-
ria os dias da semana; viam as horas pela posição do sol” 
(VERISSIMO, 2004a, p. 102). Esse trecho evidencia que 
aquele lugar era um espaço mítico e arcaico em relação ao 
mundo exterior, o mundo do leitor. Segundo Chaves (1976), 
O continente tem o seu ponto de partida na passagem do 
espaço mítico à duração histórica. A formação da província 
de São Pedro é o início da descrição histórica, ou seja, a 
ruptura do mundo mítico e atemporal em que Ana Terra 
se encontrava dá espaço à descrição da temporalidade real 
e humana. O mítico é retomado sutilmente na narrativa, 
como na história do Negrinho do Pastoreio, que é contada 
para as crianças por Fandango:

Era uma vez um estancieiro podre de rico e louco de tão mal-
vado... (Isso se passou nos tempos de dantes). Pois diz que esse 
hombre malo tinha até dinheiro enterrado, mas era tão sovina 
que não comia ovo pra não botar a casca fora. Na estância dele 
não havia pousada nem comida pra ninguém. Pra encurtar o 
caso, o diabo do hombre era tão ruim que por onde ele andava 
nem os quero-queros cantavam. Pois essa peste tinha um filho, 
um menino, ruim como o pai, porque quem sai aos seus não 
degenera... (VERISSIMO, 2004b, p. 263).
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Verissimo utiliza uma lenda regional para enriquecer 
sua obra literária. A tradição oral também um ponto forte 
para vincular o imaginário com o real. Depois do jantar, 
Licurgo Cambará sentia prazer em conversar no galpão 
com os peões. Ao redor do fogo, contavam histórias e da-
vam prioridade a “conversas de homem”, quase sempre re-
lacionadas a cavalos, jogos, mulheres, duelos, revoluções, 
heróis e bandidos. Nessas conversas, Licurgo absorvia o 
código de honra daquela gente. Esse código não era escri-
to, mas visível e incorporado nos homens de grande valor 
naquele lugar.

A estrutura composicional de O continente não está na 
divisão entre personagens históricas e imaginárias, mas 
em um claro raciocínio entre o transitório e o permanen-
te. De acordo com Chaves (1976), a narrativa desenvolve-
-se com a intercalação de dois tempos históricos, em que o 
passado é reconstituído como uma possibilidade de escla-
recer o presente. Desse modo, Erico Verissimo concentrou 
o tempo e o espaço social de um Estado ao tempo e espaço 
doméstico de uma família. O que define o caráter histó-
rico da obra não é a utilização de personagens fictícios e 
imaginários, mas a intenção de problematizar a história, 
tornando esse aspecto um tema relevante que apresenta 
uma explícita preocupação do narrador. 

De acordo com Ginzburg (1989), o ofício do historiador 
é constituído pela busca de provas, sinais e elementos que 
comprovem sua tese, sua ideologia. O autor reafirma a im-
portância da proximidade da obra literária com a “prova” 
histórica ao concluir que: 
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Contra o lugar-comum corrente segundo o qual todas as nar-
rativas pertenceriam em alguma medida à esfera da ficção, 
procurou-se mostrar que existe uma relação complexa entre as 
narrativas inventadas e as narrativas com pretensão à verdade 
(1989, p. 64). 

Essas narrativas que possuem uma “pretensão à ver-
dade” são definidas como literatura de fronteira. O tempo e 
o vento é um exemplo de romance de fronteira, pois se tra-
ta de uma obra amarrada à realidade pelo contexto, perso-
nagens e temporalidade apresentados.

Outra revelação explícita referente ao narrador é a 
importância que se dá ao conhecimento sobre a realidade. 
O personagem do Dr. Winter preocupa-se com a falta de co-
nhecimento e desenvolvimento crítico das pessoas de San-
ta Fé. Winter ressentia-se da falta de “bons interlocutores”, 
ou seja, não tinha com quem desabafar porque os inter-
locutores naquela cidade não poderiam fornecer-lhe uma 
resposta a fim de avivar a discussão. O médico alemão 
possui conhecimento científico e questiona-se pela falta de 
cultura: “Onde estavam seus artistas, seus cientistas, seus 
pensadores? Até aquela data Winter não vira um único 
livro impresso na Província” (VERISSIMO, 2004b, p. 89). 
Essa afirmação identifica que o personagem não estava 
completamente satisfeito com a falta de recursos e desen-
volvimento, porém no decorrer da narrativa, Winter revela 
que se sente preso a Santa Fé porque tornou-se escravo da 
rotina e, mesmo sempre pensando em ir embora, sentia-se 
preso àquela terra, “[...] como uma velha árvore de raízes 
profundas que não ama o solo em que está plantada e não 
tira dele o alimento de que necessita para vicejar com toda 
a plenitude” (VERISSIMO, 2004b, p. 315). Winter é um 
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importante personagem que testemunha muitos aconteci-
mentos sem deixar oculto seu pensamento crítico.

A fim de obter informações mais precisas, Dr. Winter 
viaja para as Missões. E, em meio a tantas descobertas, ele 
questiona-se sobre a história e a origem daquele povo:

Antes, porém, de fechar os olhos, Winter ficou deitado de costas, 
com as mãos trançadas sob a cabeça, pensando na singular civi-
lização que ali havia florescido e em como era estranho estar ele, 
Carl Winter, naquela terra remota à luz das estrelas, diante de 
um templo jesuítico em ruínas. Começou a fazer considerações 
sobre o tempo, a história e a geografia. [...] Na Europa agora a 
humanidade se achava em pleno século XIX. Mas em que idade 
estariam vivendo os habitantes de Santa Fé e da maioria das 
vilas, cidades e estâncias da província do Rio Grande do Sul? 
Existiam vastas regiões do globo que ainda se encontravam no 
terceiro dia da Criação [...] (VERISSIMO, 2004b, p. 95-96). 

Carl Winter relata sua viagem de forma categórica, 
afirmando que qualquer estrangeiro que decidisse visitar 
os Sete Povos das Missões encontraria uma mistura de 
Idade Média e Renascimento. Ao refletir sobre as constru-
ções edificadas pelos índios, o médico também lembra: “Por 
aqui andou Sepé Tiaraju, o santo índio que tinha um lu-
nar na testa. Foi na redução de São Tomé que a teiniaguá 
desgraçou um sacristão” (VERISSIMO, 2004b, p. 97). Carl 
Winter é um personagem que representa muito o discurso 
do narrador. Imaginar Sepé Tiaraju e a teiniaguá naquele 
ambiente tem por objetivo vincular o real com o imaginário.

Erico narra sua obra com olhar de historiador e con-
segue prender o leitor pela força do imaginário. Antonio 
Candido (1972), afirma que o fator psicológico relacionado 
à mente humana contribui para a interpretação das coisas 
que estão ao nosso redor. O ser humano necessita do uni-
verso da ficção e fantasia, pois como indivíduo inserido em 
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um grupo social, necessita sentir-se satisfeito. A ideia de 
satisfação ocorre com o homem primitivo, com a criança, 
com o adulto, com o instruído e também com o analfabeto. 
A literatura funciona como uma resposta a essa necessida-
de universal. Dessa forma, o leitor é induzido a compreen-
der a realidade por intermédio da ficção.

A campanha abolicionista em O continente II

Quatro anos antes da abolição da escravatura assina-
da pela princesa Isabel, algumas províncias do Rio Gran-
de do Sul e de outros estados brasileiros anteciparam esse 
fato, libertando seus escravos. Em O continente II, Licurgo 
Cambará, influenciado pela campanha republicana, entre-
ga-se à causa abolicionista. Enquanto os liberais festeja-
vam a elevação de Santa Fé ao título de cidade, os republi-
canos programaram uma solenidade, no sobrado, quando 
31 escravos receberiam a carta de manumissão:

E o desfile continuou. Licurgo mal podia conter sua impaciência. 
Não conseguia convencer-se a si mesmo de que aquela era uma 
grande hora – uma hora histórica. Não achava nada agradável 
ver aqueles negros molambentos e sujos, de olhos remelentos 
e carapinha encardida a exibir toda a sua fealdade e sua mi-
séria naquela casa iluminada. E como eram estúpidos em sua 
maioria! Levavam a vida inteira para atravessar a sala e depois 
ficavam com o papel na mão, atarantados, sem saber que fazer 
nem para onde ir. Era preciso que ele gritasse: “Agora vá embo-
ra. Não! Por ali. Volte pro quintal!”.
O pior era que o Sobrado já começava a cheirar a senzala (VE-
RISSIMO, 2004b, p. 355).

Na cerimônia, os negros da estância do Angico e de 
outras estâncias estavam no porão do Sobrado à espera da 
liberdade que ocorreria naquela noite. Após o discurso do 
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Dr. Toríbio, começou a entrega de títulos de manumissão. 
Cada escravo era chamado pela porta da cozinha e se diri-
gia até a sala. Alguns assustados não sabiam o que fazer, 
se ficavam no lugar ou se saíam para o quintal. Muitos 
ajoelhavam-se diante da velha Bibiana, alguns choravam. 
A cerimônia foi demorada, e as pessoas tinham ânsia em 
começar a comer e a beber. No quintal, os negros livres, co-
memoravam com muita festa, mas, ao mesmo tempo, não 
sabiam o que fazer após a “noite histórica”. 

É perceptível, que na narrativa descrita, o enunciado 
deixa transparecer o verdadeiro caráter de Licurgo Cam-
bará. Ele não demonstra sensibilidade com os negros, pelo 
contrário, despreza-os. Entende-se que o personagem de-
fendia a causa abolicionista como um pretexto de conven-
cimento, ou seja, pela política republicana, mas não por 
verdadeira intencionalidade. Tendo em vista esse aspecto, 
percebe-se que Verissimo denuncia esse comportamento 
por meio do pensamento expresso por Licurgo. Entende-se 
que o pensamento burguês era voltado para o prestígio e 
privilégios próprios e não comuns e sociais. O negro, mes-
mo estando livre, não tinha rumo e condições igualitárias. 

Bibiana não era a favor da libertação dos escravos. 
Considerava a ação do neto uma verdadeira loucura: 

Licurgo andava com aquelas manias de acabar com a escravatu-
ra e atacar o Imperador. (...). O Sobrado estava cheio não só da 
negrada do Angico como de escravos de outras casas e estâncias. 
Era o maior disparate do mundo dar liberdade àquela gente! 
(VERISSIMO, 2004b, p. 291). 

Ao contrário de Bibiana, o personagem do Pe. Atílio 
Romano não escondia o apoio e seu favoritismo pelos repu-
blicanos. Apesar de utilizar um discurso conciliador, sem-
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pre procurava acalmar os ânimos, mantendo a Igreja em 
uma posição pendular: 

A hipótese evolucionista não exclui necessariamente Deus. Ela 
é antes uma prova suprema, da incomparável, da sutil e ima-
ginosa inteligência do Todo-Poderoso. – Limpou com a ponta da 
toalha os beiços engraxados. – A bíblia não passa duma versão 
poética do gênero de gênesis ao alcance da inteligência popular 
(VERISSIMO, 2004b, p. 358). 

Pe. Atílio, mesmo sendo um religioso, possuía um pen-
samento evoluído e buscava explicações lógicas e coerentes 
ao se expor perante a sociedade de Santa Fé.

De acordo com Torronteguy (2000), a ação republica-
na da libertação dos escravos ocorreu baseada na divisão 
de dois mundos: um dos que estavam dentro do Sobrado 
e o outro dos que permaneciam no quintal. Mesmo com 
a abolição, negros, ex-escravos e mestiços não receberam 
oportunidades sociais. Na ficção, o discurso convincente 
e enérgico do Dr. Toríbio Rezende ao defender a abolição 
juntava-se ao pensamento utópico de Licurgo, que plane-
java uma grande mudança administrativa, caso os repu-
blicanos viessem a assumir o poder. O Clube Republicano 
idealizava um governo justo, limpo, sério e progressista. 
Portanto, uma sociedade republicana não teria escravos, 
mas, sim, proletários.

A Revolução Federalista no Sobrado

No capítulo O sobrado V, é narrada a situação da fa-
mília Cambará, que se encontra sitiada no grande casa-
rão. Os maragatos vigiam fielmente as movimentações no 
Sobrado, e Alice, mulher de Licurgo, teve de dar à luz em 
condições precárias apenas com a ajuda da irmã, Maria 
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Valéria. A filha recém-nascida de Alice e Licurgo morre e 
é enterrada no porão do Sobrado. O parto de Alice, assim 
como a guerra, representa o jogo entre a vida e a morte. 
Alice, ainda muito debilitada, precisa de recursos médicos, 
e Licurgo teme pelo perigo se tiver de sair em busca de 
ajuda:

Curgo olha para o alto do campanário. E se neste momento um 
maragato estiver fazendo pontaria na minha cabeça? Dessa dis-
tância é tiro certo... [...] e de súbito Licurgo torna a sentir, como 
em tantas outras vezes desde que começou o cerco em sua casa, 
a impressão de que foi vítima duma terrível, colossal injustiça. 

“Fazerem isso logo pra mim, logo pra mim...”, murmurava ele 
com os olhos postos na figueira grande, como se a ela estivesse 
dirigindo a queixa (VERISSIMO, 2004b, p. 172). 

Na história do Rio Grande do Sul, a Revolução Fe-
deralista foi um conflito que representou a passagem da 
antiga ordem institucional liderada pelo império para a 
ordem republicana, que era defendida pelos ideais de Júlio 
de Castilhos. De acordo com Hoffmann e Capellari (2012), 
a Federalista foi registrada na história como um confronto 
bárbaro, com degolas, humilhações e massacres, não esca-
param velhos, mulheres e crianças. 

O fim dessa revolução é descrito na passagem em que 
Licurgo decide levantar bandeira branca para salvar Alice, 
sai do sobrado e encontra o Pe. Atílio. Ambos percebem 
que os federalistas haviam deixado a cidade. Licurgo então 
comemora e escreve para Júlio de Castilhos: 

Tenho a honra comunicar Vossência Santa Fé acaba ser liber-
tada. Após vários dias de cerco minha residência onde resisti 
com grupo valerosos leais correligionários, inimigos abandona-
ram cidade aproximação bravas forças republicanas Cruz Alta. 
Viva o Partido Republicano! Viva o Rio Grande! Viva o Brasil!  
(VERISSIMO, 2004b, p. 398). 
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Ao narrar ficcionalmente os fatos da realidade, Erico 
Verissimo sugere que os registros da história sejam recupe-
rados e analisados no presente. Sem dúvida a transposição 
da Revolução Federalista para a ficção integra diferentes 
planos narrativos e coloca o leitor em um espaço de questio-
namentos sobre os acontecimentos que marcaram a época.

O tempo e o vento no cenário da literatura

O discurso da obra e as estratégias utilizadas para 
representar a História criam as condições para se enten-
der a visão do autor sobre o Estado. Segundo Antônio Can-
dido (1972), tanto a função quanto a estrutura literária 
têm importância. No entanto, a grande dificuldade está 
em analisar as duas coisas juntas. Os estudos modernos 
de literatura estão mais voltados para a estrutura do que 
para a função. O enfoque estrutural, mais conhecido como 
estruturalismo, é considerado um dos maiores avanços dos 
estudos literários nos últimos tempos. 

A função literária, por sua vez, passa de fato por uma 
certa crise e fica claro que devido à sua importância deve 
estar relacionada ao estruturalismo e ambos devem man-
ter-se conciliados dentro da análise literária. De fato, os 
elementos contextuais e recursos utilizados no texto lite-
rário são quesitos levados muito em consideração pelo mo-
tivo de estarem relacionados à forma do texto. Esta parte 
da análise é mais exata e analítica. 

Porém, a análise de uma obra literária também ne-
cessita de uma abordagem humana, já que os problemas 
individuais e sociais presentes nas obras fazem parte do 
mundo em que vivemos. Partindo desse princípio, o estudo 
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literário tem um momento científico, no caso a parte es-
trutural que analisa os recursos utilizados, como o tipo de 
conhecimento utilizado na construção do texto. E há tam-
bém, um momento crítico que se concentra na utilização de 
recursos que propiciam a reflexão e a experiência humana 
e que atuam na formação do homem.

Com O continente, Erico Verissimo conseguiu elevar 
a literatura gaúcha a nível nacional, visto que sua narra-
tiva contribuiu na construção de uma identidade literária 
sul-rio-grandense. A valorização da terra, da cultura e da 
tradição do Rio Grande do Sul são elementos muito valori-
zados na obra. Antes de qualquer consideração, Verissimo 
despertou nos gaúchos um sentimento de amor pelos cos-
tumes, pela terra, pela identidade e pelo passado. Mostrou 
também a luta por um estado mais igualitário e descreveu 
de forma crítica, na ficção, as principais revoluções que 
ocorreram no sul. A Guerra Guaranítica, a Revolução Far-
roupilha e a Revolução Federalista, que se sucederam no 
passado, sem dúvida influenciaram na formação da iden-
tidade e na personalidade do povo gaúcho, e servem hoje 
como estudo de uma sociedade que, ao mesmo tempo, se 
corrompia, possuía ideais coerentes e transformadores. 

Essa reflexão política indica que o homem contem-
porâneo vem, há muito tempo, lidando com a incoerência 
administrativa. O governo, responsável pelo destino dos 
impostos que o povo paga, muitas vezes deixa a desejar em 
relação aos objetivos dos cidadãos. Esse aspecto torna-se 
reflexivo por ainda ser muito contemporâneo, portanto Ve-
rissimo fala do passado, mas pensa no presente, e quer que 
o leitor também reflita e se posicione criticamente.
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Dando destaque ao início da obra, Erico não esquece 
as origens do gaúcho. O índio Pedro Missioneiro que sai 
das Missões é o personagem responsável pela miscigena-
ção entre os brancos e os índios. Ao incluir esse fato na 
narrativa, Verissimo defende e valoriza a miscigenação de 
muitas etnias, a começar pelo índio que já habitava a re-
gião, o português que veio para povoar e trabalhar, o ale-
mão, o italiano, os escravos e tantos outros que contribuí-
ram para o crescimento e desenvolvimento do Rio Grande 
do Sul. 

Desse modo, pelos assuntos abordados neste trabalho, 
podemos concluir que Erico Verissimo possuía uma ideo-
logia platinista. Se estivesse na Comissão de História do 
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, em 
1956, defenderia a construção do monumento em home-
nagem a Sepé, pelo fato de não apenas ter escrito um ro-
mance histórico, mas pelo fato de que utilizou a história e 
estudos coerentes como fonte de uma obra fenomenal como 
O continente. 
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As mulheres de O tempo e o vento

Ivânia Campigotto Aquino
Rafael Almeida Ferreto

G
rande parte da literatura sul-rio-grandense caracte-
riza-se pelo caráter histórico das obras. Como afirma 
Zilberman (2004, p. 69), “a história foi, desde o come-

ço da literatura do Rio Grande do Sul, o berçário da ficção 
gaúcha”. Nesse sentido, O Tempo e o Vento, em especial, é 
um romance rico em história, cultura gaúcha, representa-
ções sociais e dialogismos entre as personagens. Em sua 
narrativa, encontramos uma representação da formação 
do estado-nação dos gaúchos, abordando um tempo histó-
rico de dois séculos: passa-se entre 1745 e 1945. 

Os inúmeros estudos que já forma realizados sobre O 
Tempo e o Vento concluem que as personagens são fortes e 
marcantes, que o cenário literário é inovador e que as his-
tórias que rebentam no interior da trama se ligam umas às 
outras cronologicamente. As mulheres, nessas abordagens, 
surgem como cumpridoras de um papel fundamental na 
construção da sociedade, como as consagradas Ana Terra, 
conhecida por sua fibra e coragem, e Bibiana, destemida e 
persistente. Este estudo, por sua vez, ao focalizar as per-
sonagens femininas, analisa a construção estética e social 
delas.
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Ana Terra: a força terrena de O continente
“‘Sempre que me acontece alguma coisa importan-

te, está ventando’, costumava dizer Ana Terra”
(VERISSIMO, 2004a, p. 102).

Tanto do ponto de vista dos críticos literários quanto 
dos leitores de Erico Verissimo, Ana Terra pode ser consi-
derada uma das personagens femininas mais marcantes 
de toda a literatura do autor. Ela se mostra uma mulher 
extremamente valente, capaz de enfrentar as maiores ad-
versidades para sobreviver, manter a família e criar seu fi-
lho. Tais aspectos evidenciam-se na leitura do capítulo de-
dicado a ela em O tempo e o vento. Sabe-se, pela obra, que 
Ana Terra tinha vinte e cinco anos em 1777, ano em que 
foram expulsos os castelhanos do território do continente. 
Essa afirmação sobre a idade da personagem se baseia em 
uma passagem do capítulo Ana Terra, em O continente I: 

Ana Terra descia a coxilha no alto da qual ficava o rancho da 
estância, e dirigia-se para a sanga, equilibrando sobre a cabeça 
uma cesta cheia de roupa suja, e pensando no que a mãe sempre 
lhe dizia: “Quem carrega peso na cabeça fica papudo”. Ela não 
queria ficar papuda. Tinha vinte e cinco anos e ainda espe-
rava casar (VERISSIMO, 2004a, p. 102, grifo nosso).

Podemos perceber que já nessa idade, jovem, ao pas-
so que pensa em questões como o casamento, Ana Terra 
também se mostra uma mulher trabalhadora e corajosa. 
Sempre ajuda a mãe Henriqueta nos afazeres domésticos, 
lavando roupa, buscando água no poço. Em um desses dias 
de trabalho, Ana Terra se depara com o aparecimento de 
um ser estranho: o índio Pedro Missioneiro, que surge à 
beira da sanga, ferido.
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De súbito ali ao pé do poço Ana Terra teve a impressão de que 
não estava só. A mão que batia a roupa numa laje parou. Em 
compensação o coração começou a bater-lhe com mais força... 
Esquisito. Ela não via ninguém, mas sentia uma presença es-
tranha... Podia ser um bicho, mas podia ser também uma pes-
soa. E se fosse um índio? Por um instante esteve prestes a gritar, 
sob a impressão de que ia ser frechada. Sentia que o perigo vi-
nha de outra margem... Sentia mas não queria erguer os olhos. 
Com o coração a pulsar-lhe surdamente no peito, ela esperava... 
Quando caiu em si estava olhando para um homem estendido 
junto da sanga, a umas cinco braças de onde se encontrava. [...] 
Ana Terra recuou um passo, dois, três... O desconhecido não fez 
o menor movimento. Tinha o torso nu, manchado de sangue, e 
seu chiripá estava todo rasgado. Seus cabelos eram pretos e lon-
gos e sua face se achava quase completamente escondida atrás 
duma macega (VERISSIMO, 2004a, p. 106-107).

O índio Pedro Missioneiro acaba vindo para ficar, e 
Ana Terra tem de se habituar à sua presença. Aos pou-
cos, ela desenvolve uma curiosidade pelo índio, que é uma 
mistura de antipatia, admiração e desejo. Ana Terra sofre 
com a repressão dos próprios impulsos e desejos, sabendo 
que não pode realizá-los, visto a situação de impotência 
em que se encontra. Como ressalta Azevedo, “Ana Terra é 
uma mulher ilhada no meio do pampa, em que pulsam os 
desejos reprimidos” (2001, p. 107). Há momentos em que 
ela se flagra tendo pensamentos eróticos com o índio Pedro 
Missioneiro e sente vergonha disso:

A água do poço devia estar fresca. Ana imaginou-se mergulha-
da nela, sentiu os lambaris passarem-lhe por entre as pernas, 
roçarem-lhe as coxas, mole e coleante como um peixe. Uma 
vergonha! O que ela queria era macho. E pensava em Pedro 
só porque, além do pai e dos irmãos, ele era o único homem 
que havia na estância. Só por isso. Porque na verdade odiava-o. 
Pensou nos beiços úmidos do índio colados à flauta de taquara. 
Os beiços de Pedro nos seus seios. Aquela música saía do corpo 
de Pedro e entrava no corpo dela... Oh! Mas ela odiava o índio. 
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Tinha-lhe nojo. Pedro era sujo. Pedro era mau. Mas, apesar de 
odiá-lo, não podia deixar de pensar no corpo dele, na cara dele, 
no cheiro dele – aquele cheiro que ela conhecia das camisas –, 
não podia, não podia, não podia.
– Se ele parasse de beijar! – exclamou ela. E, percebendo que 
tinha dito beijar em vez de tocar, ficou vermelha e confusa.
Deixou cair um prato, que bateu no chão com um ruído fofo. D. 
Henriqueta olhou para a filha, apreensiva, e disse:
– Vá se deitar que é melhor.
Sem dizer palavra Ana Terra caminhou para o catre (VERISSI-
MO, 2004a, p. 127-128).

O desejo sexual que Ana Terra nutre pelo índio Pedro 
é encarado como uma vergonha, algo proibido, que a deixa 
confusa e perturbada. Esses impulsos naturais do ser huma-
no eram considerados um tabu para a mulher, em razão da 
cultura patriarcal em que vivia, e para Ana Terra não pode-
ria ser diferente. A mulher de família tinha como sina o tra-
balho e os afazeres domésticos, fato que Verissimo evidencia 
em diversos momentos da trama. Ainda no início do capítulo 
dedicado à personagem, podemos perceber que o narrador 
dá indícios de que Ana Terra é uma mulher sonhadora e de-
dicada ao trabalho, sina herdada da mãe, D. Henriqueta:

Ana Terra fez alto, depôs o cesto no chão e suspirou. O vento im-
pelia as palmas dos coqueiros na mesma direção em que esvoa-
çavam seus cabelos. Para que lado ficava Sorocaba? Os olhos da 
moça voltaram-se para o norte. Lá sim, a vida era alegre, havia 
muitas casas, muita gente, e festas, igrejas, lojas... [...] Ana tor-
nou a apanhar o cesto, ergueu-o e descansou-o sobre o quadril 
direito e, assim como quem carrega um filho escanchado na cin-
tura, continuou a descer para a sanga. Avistou a corticeira que 
crescia à beira d’água e seus olhos saudaram a árvore como se 
ela fosse uma amiga íntima. Uma lagartixa passou correndo à 
sua frente e sumiu-se por entre as macegas. Ana pensou em co-
bra e instintivamente voltou o olhar para a direita, rumo da co-
xilha no alto da qual havia uma sepultura. Lá estava enterrado 
o corpo de seu irmão mais moço, que morrera havia alguns anos, 
picado por uma cascavel (VERISSIMO, 2004a, p. 103-104).
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Percebemos que, assim, o narrador vai construindo a 
personalidade e o caráter de Ana Terra: uma mulher que 
sonha, dedica-se à família e ao trabalho do campo, sofre 
problemas (como a perda do irmão) e também está cien-
te das ameaças e perigos (representados, nessa passagem, 
pelo medo da cobra). Talvez por essa complexidade que 
envolve a personagem, Erico Verissimo teria tido uma es-
pécie de dificuldade em apresentar e descrever Ana Terra. 
Segundo Bordini:

Na criação de personagens femininas, Erico diz ter-se constran-
gido apenas em se meter na pele de Ana Terra, o que não ocor-
reu com outras de suas figuras. [...] Bibiana e Maria Valéria 
haviam sido inspiradas em velhas tias. [...] Todavia, como Ana 
se situava num tempo primitivo do qual não tinha experiência, 
confessa que “nunca lhe vi o rosto com nitidez, nem mesmo nos 
dias de grande sol. Para descrevê-la no livro, usei de um truque 
um tanto batido, mas que não deixa de ter algo de telúrico. Fiz 
Ana ajoelhar-se à beira de uma sanga e mirar-se no espelho da 
água. [...] Mesmo que eu a tivesse descrito com minúcia anatô-
mica, não creio que conseguiria fazer que todos os leitores vis-
sem o mesmo rosto. [...] Ao descrever uma personagem, o Autor 
nada mais faz do que dar um ‘mote’, que cada leitor glosará à 
sua maneira” (1995, p. 90, grifo do autor).

A construção da personagem Ana Terra foi mais difícil 
para Verissimo, por ser ela de um tempo primitivo, ime-
morial. Mesmo assim, o autor consegue descrevê-la, cons-
truindo uma cena na qual ela mesma se mira no espelho da 
água. Com a descrição feita, cada leitor pode imaginá-la à 
sua maneira. Esse depoimento do autor se refere à seguin-
te passagem, em O continente I:
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Ana aproximou-se da pedra onde sempre batia roupa, e depôs 
o cesto junto dela. Deu alguns passos à frente, ajoelhou-se à 
beira do poço fundo, fez avançar o busto, baixou a cabeça e mi-
rou-se no espelho da água. Foi como se estivesse enxergando 
outra pessoa: uma moça de olhos e cabelos pretos, rosto muito 
claro, lábios cheios e vermelhos. [...] Ana Terra sorria: a moça da 
sanga sorria também, e seu rosto era atravessado pelos vultos 
escuros dos lambaris que se moviam dentro d’água. Ana ficou 
a contemplar-se por algum tempo, com a vaga sensação de que 
estava fazendo uma coisa muito boba, muito imprópria duma 
mulher de sua idade (VERISSIMO, 2004a, p. 104).

Erico Verissimo aponta que essa apresentação de Ana 
Terra tem algo de telúrico, conforme visto anteriormente. 
Marobin (1997) afirma que há uma presença obsessiva de 
imagens arquetípicas e símbolos telúricos em O tempo e 
o vento. Segundo o dicionário de Silveira Bueno, a defini-
ção de telúrico é: “adj. Relativo ao telúrio; relativo à terra” 
(2007, p. 748). Nesse sentido, a roca de fiar da personagem 
Henriqueta, mãe de Ana Terra, que é herdada pela filha, é 
um símbolo telúrico, pois está relacionado à terra, àquilo 
que é permanente. Da mesma forma, assim pode ser con-
siderada a tesoura de D. Henriqueta, passada para Ana 
Terra e depois para Bibiana. Esses símbolos e imagens são 
constituintes do arquétipo da trilogia, influenciando dire-
tamente na construção do cenário e da vida das persona-
gens.

Conforme Marobin, “Ana Terra transcende a plástica, 
o brilho de sua imageria externa. Nisso está uma das gran-
dezas literárias. O subconsciente coletivo é vida. Ana Terra 
é o retrato de vida, de vida exuberante, universal” (1997,  
p. 105). Isso significa dizer que o arquétipo de Ana Terra 
vai além da estética, além da plasticidade: há uma ima-
gem simbólica da personagem que se desenha na mente 
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de cada leitor. Além de ser mulher trabalhadora do cam-
po, Ana Terra valoriza a cultura letrada, da qual vem a 
ter seus primeiros contatos com o índio Pedro Missioneiro. 
Conforme Bordini:

[...] em “Ana Terra”, a presença da cultura letrada, no meio ru-
ral hostil da fronteira, é sempre desvalorizada pelos homens 
e apreciada pelas mulheres. Ana acha bonito receber cartas, o 
que só ocorre nas cidades, mas seu pai afirma que “carta não 
engorda ninguém”, pondo toda sua autoridade patriarcal na de-
fesa das atividades primárias (1995, p. 220).

Percebemos que Ana Terra vive em uma sociedade 
patriarcal, que continua fortemente presente em toda a 
saga de O tempo e o vento, mas ela desafia essa imposição 
mostrando sua força, sobrevivendo. Ana Terra relaciona-se 
com Pedro Missioneiro e engravida dele. Quando seu pai, 
Maneco Terra, descobre que a filha está grávida, ordena 
que os irmãos de Ana assassinem o índio e eles obedecem 
ao pai, assassinando-o longe dali. Ana Terra, sabendo de 
tudo, tem de conviver com esse fato e calar sua dor, ciente 
de que não terá o apoio de mais ninguém na família além 
de sua mãe. Logo após o assassinato de Pedro Missioneiro, 
há esta cena em que se comprova o desolamento de Ana 
Terra:

Quando o sol saiu, os três homens foram trabalhar na lavoura. 
D. Henriqueta aproximou-se do catre da filha, sentou-se junto 
dele e começou a acariciar desajeitadamente a cabeça de Ana. 
Por longo tempo nenhuma das duas falou. Ana continuava de 
olhos cerrados, reprimindo a custo as lágrimas. Por fim, numa 
voz sentida, bem como nos tempos de menina quando Horácio 
ou Antônio lhe puxavam os cabelos e ela vinha queixar-se à 
mãe, choramingou: 
– Mãe, eles mataram o Pedro (VERISSIMO, 2004a, p. 141).
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De fato, D. Henriqueta é a única pessoa que dá amparo 
a Ana Terra. O pai lhe rejeita desde o dia em que descobre 
sua gravidez, e seus irmãos, Horácio e Antônio, não conse-
guem encará-la após o assassinato de Pedro Missioneiro. 
Apesar disso, há um momento na trama em que, cansada 
de ser oprimida, Ana desafia seus irmãos, demonstrando 
sua habitual força:

Antônio – que estava irritado porque o pai, apesar de lhe ter 
aprovado a escolha da noiva, aconselhara-o a marcar o casa-
mento para dali a um ano – exclamou ao ver a irmã entrar:
– Vê se agora vai dormir também com um desses negros!
Ana estacou de repente no meio da sala, de cabeça alçada, olhos 
fuzilando, como uma cobra pronta a dar o bote. Olhou firme 
para o irmão e cuspiu a palavra que havia muito recalcava:
– Assassino!
Antônio ergue-se num prisco. 
– Cobardes! – exclamou Ana, olhando também para os outros 
homens. – Mataram o Pedro – desabafou ela. – Assassinos!
– Cala essa boca, pelo amor de Deus! – implorou D. Henriqueta.
Antônio estava pálido.
– Tu e o Horácio! – gritava Ana, espumando na comissura dos 
lábios. – Dois contra um, cobardes!
Horácio estava de cabeça baixa. Antônio deu alguns passos e 
ergueu a mão para bater na irmã. Mas a mãe se precipitou para 
ele e se lhe dependurou no braço.
– Não, Antônio! Isso não!
Maneco Terra fumava em silêncio, olhando fixamente para seu 
prato vazio, como se nada visse nem ouvisse.
– Assassinos! – repetiu Ana. – Todos deviam estar mas era na 
cadeia com os outros bandidos! (VERISSIMO, 2004a, p. 146).

Essa imposição de Ana Terra, esse desafiar, sugere 
uma manifestação de coragem, um grito em meio à opres-
são patriarcal. É uma forma de dizer que ela não é inexis-
tente e sem voz, que ela enxerga o que acontece e tem o 
direito de se revoltar contra a injustiça. Outro momento 
difícil para Ana Terra é quando ela é estuprada pelos cas-
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telhanos que invadem a casa de sua família e precisa reu-
nir todas as suas forças para sobreviver:

Tombaram-na, e mãos fortes que lhe faziam pressão nos ombros, 
nos pulsos, nos quadris e nos joelhos imobilizaram-na contra o solo. 
Ana começou a mover a cabeça dum lado para outro, com uma for-
ça e uma rapidez que a deixavam ainda mais estonteada.
– Capitán! Usted primero!
Ana sentiu que lhe erguiam o vestido. Abriu a boca e preparou-
-se para morder a primeira cara que se aproximasse da sua. Um 
homem caiu sobre ela. Num relâmpago Ana pensou em Pedro, 
um rechinar de cigarra atravessou-lhe a mente e entrou-lhe, 
agudo e sólido, pelas entranhas. Ela soltou um grito, fez um 
esforço para se erguer, mas não conseguiu. O homem resfolgava, 
o suor de seu rosto pingava no de Ana, que lhe cuspia nas faces, 
procurando ao mesmo tempo mordê-lo. (Por que Deus não me 
mata?) Veio outro homem. E outro. E outro. E ainda outro. Ana 
já não resistia mais. Tinha a impressão de que lhe metiam ada-
gas no ventre. Por fim perdeu os sentidos (VERISSIMO, 2004a, 
p. 157).

Após o desmaio ocorrido devido ao estupro, Ana Terra 
acorda e vê que seu pai e seu irmão estão mortos, junto 
com alguns escravos, assassinados pelos castelhanos. En-
tão ela sai a procurar pelo filho e pela cunhada que haviam 
se escondido no mato, e ao encontrá-los e voltar com eles 
para casa, vê-se obrigada a enterrar os mortos que ficaram 
no chão: “[...] enrolou-os nas estopas que serviam de repar-
tição na casa, tomou da pá e começou a cavar as sepulturas. 
Quando ela cansava, Pedro revezava-a no trabalho. Antes 
do anoitecer os quatro mortos estavam enterrados” (VE-
RISSIMO, 2004a, p. 159). Mesmo com tudo o que havia 
sofrido, Ana Terra só pensava em fugir dali e reconstruir 
sua vida, junto com o filho e a cunhada: 
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Ana sentia-se animada, com vontade de viver. Sabia que, por 
pior que fossem as coisas que estavam por vir, não podiam ser 
tão horríveis como as que já tinha sofrido. Esse pensamento da-
va-lhe uma grande coragem (VERISSIMO, 2004a, p. 162). 

Isso comprova a força de Ana Terra que, em meio às 
adversidades, luta com bravura para seguir adiante e re-
construir sua vida.

Ana Terra segue viagem para o continente, a fim de 
se instalar em um pequeno povoado. Sua maior preocupa-
ção continua sendo o filho Pedrinho. “‘Um dia, pensou ela’, 
‘havia de mandar o filho para uma escola’” (VERISSIMO, 
2004a, p. 173). Pensar no filho era combustível para sua 
vontade de viver. Quando finalmente se instala no povoado 
de Santa Fé, Ana Terra mostra-se como boa parteira e aju-
da os filhos de outras mulheres a nascerem:

Ana Terra ganhou fama de ter “boa mão” e não perdeu mais 
parto naquelas redondezas. Às vezes era chamada para atender 
casos a muitas léguas de distância. Quando chegava a hora e 
algum marido vinha buscá-la, meio afobado, ela em geral per-
guntava com um sorriso calmo: 
– Então a festa é pra hoje?
Enrolava-se no xale, amarrava um lenço na cabeça, apanhava a 
velha tesoura e saía (VERISSIMO, 2004a, p. 174).

Há a presença aqui de um símbolo telúrico, a tesou-
ra, herdada de D. Henriqueta. A habilidade de fazer par-
tos, de trazer crianças ao mundo, é parte dos elementos 
que fazem de Ana Terra uma mulher forte. Essa imagem 
arquetípica da personagem desenhada na narrativa é a 
de terra-mãe, da fertilidade, a terra que provê frutos. Seu 
próprio nome de família (Terra) já remete a essa ideia. Se-
gundo Marobin:
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[...] a imagem primordial que cerca Ana Terra vem do nome, da 
terra, da sanga, da água, do encontro com Pedro Missioneiro e da 
inserção no texto da ideia da Salamanca e da Teiniaguá. A perso-
nagem é mais que mero comparsa de uma narrativa, de um epi-
sódio dramático e trágico. Apresenta raízes profundas na terra, 
no povo, no subconsciente. Ana Terra é uma forte (1997, p. 103).

A força de Ana Terra perpassa a constituição de todas 
as personagens femininas de O tempo e o vento: cada mu-
lher da família Terra-Cambará carrega um pouco de Ana 
Terra dentro de si, com a essência de sua personalidade 
e a sua sina, geração após geração. Há uma parte da tra-
ma, quando Ana Terra já tem o filho Pedro crescido, e está 
esperando ele voltar da guerra, que reforça essa ideia da 
personagem como mãe, com todas as características que 
lhe são atribuídas:

E de novo Ana Terra começou a esperar... Esperava notícias da 
guerra; esperava a volta do filho. Se era dia, desejava que caísse 
a noite, porque dormindo esquecia a espera. Se era noite, queria 
que um novo dia viesse, porque, quanto mais depressa o tempo 
passasse, mais cedo o filho voltaria para casa. Muitas vezes até 
em sonhos Ana se surpreendia a esperar, agoniada, vendo longe 
no horizonte vultos de cavaleiros entre os quais ela sabia que 
estava Pedrinho – mas por mais que seus cavalos galopassem 
eles nunca chegavam (VERISSIMO, 2004a, p. 180).

Quando nasce Bibiana, filha de Pedro Terra, Ana Ter-
ra sente um misto de felicidade e compaixão pela neta, por 
saber que ela nasceu com a mesma sina a que ela foi sub-
metida: trabalhar, criar filhos e esperar os homens volta-
rem da guerra:

No inverno de 1806 Ana ajudou a trazer para o mundo seu se-
gundo neto, uma menina que recebeu o nome de Bibiana. Ao 
ver-lhe o sexo, a avó resmungou: “Mais uma escrava”. E atirou a 
tesoura em cima da mesa num gesto de raiva e ao mesmo tempo 
de alegria (VERISSIMO, 2004a, p. 186).
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Logo, parece plausível sugerir que a tesoura que man-
tém a tradição e a ligação com o passado seja a mesma que 
separa mãe e filha fisicamente, e com a qual Ana – possi-
velmente – deseje romper com a sina de todas as mulheres. 
Mas apesar do desejo de Ana Terra, Bibiana dá continui-
dade ao perfil da avó, herdando não apenas sua sina, mas 
o gênio, a personalidade de mulher forte, que assegura a 
subsistência do lar. Essa é a sina das mulheres dignas em 
O tempo e o vento, que se inicia na raiz do caráter de Ana 
Terra. Conforme Chaves:

[...] enquanto os guerreiros e caudilhos se destroem na coxilha, 
a continuidade da existência fica assegurada pelas personalida-
des verdadeiramente fortes das mulheres que defendem o So-
brado e escutam o passar do vento na longa espera de que a paz 
se restabeleça. Todas elas, da Bibiana de O Continente à Flora 
de O Arquipélago, derivam duma só raiz que está localizada 
na personalidade de Ana Terra – inicialmente presença física, 
mais tarde memória viva daquele universo mítico de natureza 
tão cerrada que, uma vez rompido na arremetida da civilização, 
já não pode ser recomposto nem restaurado. Depondo sobre ela, 
o escritor confessou tê-la derivado dum arquétipo universali-
zante, como no caso do Capitão Rodrigo: “Eu penso nela como 
uma espécie de sinônimo de mãe, ventre, terra, raiz, verticali-
dade [...], permanência, paciência, espera, perseverança, cora-
gem moral...” (1976, p. 86). 

Ana Terra constitui, portanto, a base para que as ou-
tras mulheres que vêm pelas gerações sejam igualmente 
fortes, perseverantes e garantam a subsistência do lar 
quando os homens não estão presentes. Conforme Maro-
bin, “Ana Terra, além das características de mulher forte 
dos pampas, é imagem arquetípica tirada das infinitas for-
mas possíveis, abstratas, pela intuição criadora de Érico 
Veríssimo” (1997, p. 107). É esse o arquétipo da mulher 
forte, representante da fertilidade, que nasce em Ana Ter-
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ra e se perpetua por todas as mulheres da família Terra-
-Cambará em O tempo e o vento.

Personagens femininas centrais em O tempo e o vento

Em O continente, na sequência de Ana Terra, temos 
outra personagem feminina extremamente relevante: sua 
neta Bibiana. Apesar de ter um caráter mais frágil e sub-
misso, Bibiana carrega a mesma força de sua avó. Essa 
força assumida pelas mulheres em O tempo e o vento fica 
evidente com o desenrolar da trama. Conforme Zilberman, 
no prefácio de O continente I:

[...] já se afirmou várias vezes que, em O Continente, a pers-
pectiva dominante é a das mulheres. Todos os que fizeram essa 
observação estão provavelmente corretos: não se trata apenas 
de fortalecer a voz feminina, mas de narrar um romance de con-
quistas e instalação de uma sociedade machista do ângulo dos 
perdedores, as mulheres que veem seus filhos e maridos parti-
rem para a luta que os consumirá; que se dobram aos desígnios 
dos mais fortes; que, apesar de fracas, resistem e garantem a 
subsistência e o futuro de seus descendentes. Ana e Bibiana sim-
bolizam a persistência feminina, razão por que se convertem não 
apenas em ícones da história narrada, mas também em alegoria 
da visão de mundo adotada por Erico Verissimo (2004, p. 15).

Ana Terra e Bibiana representam a persistência femi-
nina no trabalho árduo do dia a dia, na garantia da sub-
sistência familiar e na paciência da espera. Enquanto Ana 
Terra espera por seu filho Pedro, quando ele parte para 
a guerra, Bibiana espera pelo marido Rodrigo Cambará, 
quando ele se envolve também em batalhas. 

É dessa forma que Bibiana dá continuidade à repre-
sentação do tempo e das simbologias, iniciada por Ana 
Terra. Bibiana está rodeada por alguns símbolos telúricos, 
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como a roca de fiar herdada da avó. Em um diálogo com o 
filho Pedro, já nos seus últimos anos de vida, Ana Terra 
diz-lhe: 

[...] Prometo nunca mais voltar depois de morta para trabalhar 
na roca, como a minha mãe fazia. [...] Mas o hábito tem muita 
força. O melhor mesmo é vosmecê também enterrar a roca junto 
comigo. Assim eu livro a Bibiana da sina de trabalhar nela (VE-
RISSIMO, 2004a, p. 224). 

Inferimos que Ana Terra tem plena consciência da 
sina das mulheres da família, e aqui, mais uma vez, se 
comprova o seu desejo de que as próximas gerações vivam 
de forma diferente, sob outras condições. 

Outro símbolo telúrico é o vestido azul que Bibiana 
usa quando conhece Rodrigo Cambará (vestido que repre-
senta feminilidade e sutileza): “Rodrigo Cambará seguiu 
com o olhar a moça de vestido de cassa azul e lenço na ca-
beça. Achara-a tão bonita que tivera o desejo de dirigir-lhe 
a palavra, sob qualquer pretexto” (VERISSIMO, 2004a,  
p. 228). “Por algum tempo Rodrigo Cambará ficou olhando 
as costas de Bibiana: o vestido azul, o lenço branco esvoa-
çando ao vento...” (2004a, p. 231). Esses são os principais 
símbolos telúricos que envolvem Bibiana Terra, influen-
ciando na construção de sua personalidade e caráter.

Erico Verissimo apresenta Bibiana com um discurso 
repleto de plasticidade, especialmente ao descrevê-la em 
seus traços físicos, levando o leitor a transpor as palavras 
em imagens, à sua própria maneira: 

Bibiana tinha um rosto redondo, olhos oblíquos e uma boca car-
nuda em que o lábio inferior era mais espesso que o superior. 
Havia em seus olhos, bem como na voz, qualquer coisa de notur-
no e aveludado (VERISSIMO, 2004a, p. 225). 
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Além disso, o narrador faz comparações entre a perso-
nalidade de Bibiana e a de Ana Terra, evidenciando que a 
primeira herda muitos traços da avó:

Havia nela também muito da avó, principalmente a voz. Bibiana 
tinha crescido à sombra de Ana Terra, com a qual aprendera a fiar, 
a bordar, a fazer pão e doces e principalmente a avaliar as pessoas. 
Depois que Ana Terra morrera, Pedro às vezes tinha a impressão 
de que ela continuava a falar pela boca da neta. Bibiana repetia 
frases da avó. Quando à noite ventava e eles estavam dentro de 
casa em silêncio, esperando a hora de irem para a cama, a moça 
de repente murmurava: “Noite de vento, noite dos mortos”. Bibia-
na via muito os homens com os olhos desconfiados e cautelosos de 
Ana Terra. Pedro nunca pudera descobrir a razão por que a mãe 
tinha tanta malquerença pelos homens em geral. Às vezes fugia 
deles como o diabo da cruz (VERISSIMO, 2004a, p. 226).

Percebemos aí a evidente ligação entre Bibiana e Ana 
Terra, uma vez que a neta herda as características cons-
tituintes da personalidade da avó. Como aponta Marobin 
(1997), Bibiana é a imagem clara da família gaúcha tradi-
cional. Uma mulher que cuida de todos os fazeres da casa, 
e representa a força e a permanência do tempo, caracterís-
tica herdada de Ana Terra, enquanto seu marido, capitão 
Rodrigo, representa a instabilidade e a inconfiabilidade do 
vento. Esse é o paralelo que Verissimo cria na divisão de 
gênero: as mulheres da trama são o tempo, enquanto os 
homens são o vento. Conforme Borges, “Em O Tempo e o 
Vento, o heroísmo não é uma exclusividade masculina, ao 
contrário, o heroísmo feminino é tão ou mais representati-
vo. A mulher é o tempo que fixa raízes, e o homem é o vento, 
conquistador e passageiro” (2009, p. 8). Desse modo, a mu-
lher também passa ser vista como uma espécie de heroína, 
uma vez que a ela fica todo o legado de trabalhar, cuidar 
da casa, do marido e dos filhos, “criar raízes” e assim dar 
sequência ao livre curso da vida.
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A personagem que dá continuidade ao legado de Ana 
Terra, após Bibiana, é Maria Valéria. Uma das primeiras 
cenas de O tempo e o vento, em O continente I, no plano 
discursivo, é a morte da filha recém-nascida de Alice Cam-
bará, irmã de Maria Valéria, no sobrado sitiado. Em meio à 
guerra de maragatos e chimangos, Alice, esposa de Licur-
go Cambará, está prestes a dar à luz a uma filha que nasce 
morta. O cenário triste dá início à representação do papel 
feminino na obra: com a fragilidade da irmã Alice, Maria 
Valéria toma o controle da situação:

Licurgo fica por alguns instantes imóvel junto da porta fechada 
do quarto da mulher. O único ruído que vem lá de dentro é um 
surdo rumor de passos. Ergue a mão para bater mas hesita, fica 
com o punho no ar, e depois deixa cair o braço. Nesse momento 
a porta se abre, e contra a luz amarelenta do interior da alcova 
desenha-se o vulto de Maria Valéria. Por alguns segundos ela 
fica em silêncio, olhando para o cunhado. Depois sussurra: 
– A criança nasceu morta. Era uma menina.
Licurgo tem a impressão de que foi baleado no peito. Estontea-
do, engole em seco, cerra os dentes, faz um esforço desesperado 
para conter as lágrimas.
– E a Alice?
A cunhada encolhe os ombros.
– Não sei... Está muito abatida e precisa dormir um pouco.
Licurgo fica pensando em Aurora. As vozes do futuro agora são 
fúnebres: “Coitadinha. Nasceu morta naquela noite horrível” 
(VERISSIMO, 2004a, p. 99-100).

Maria Valéria é uma personagem de poucas palavras, 
porém de personalidade enérgica e força inabalável. Ela 
consegue agir com serenidade diante dos mais complica-
dos impasses, como a morte da sobrinha recém-nascida, 
mesmo quando os homens da casa não sabem como reagir. 
Maria Valéria exerce papel fundamental no que se refere 
à representação matriarcal. Numa família fundamental-
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mente machista, ela se destaca por ser a base forte da casa. 
Apesar de não ter sido mãe biologicamente, ela é a figura 
materna que se mantém no sobrado por mais tempo, e a 
única a permanecer nos três segmentos da obra (O conti-
nente, O retrato e O arquipélago), vivendo por longos anos, 
como Ana Terra e Bibiana vivem antes dela (observamos 
aqui a longevidade feminina transmitida através das gera-
ções). Maria Valéria é a madrinha, a “dinda” de Rodrigo e 
Toríbio Cambará; e depois, vem a ser a madrinha dos filhos 
deles. Esse legado da personagem traça um novo consti-
tuinte feminino: a mulher virgem e forte, capaz de ser mãe 
sem nunca ter parido. Como aponta Almeida:

Maria Valéria aqui traça um contorno que – ao contrário do 
que quer a crítica – não a nivela como mãe dentro da entidade 
feminina homogênea, mas é inovador. Desmistificando a ideia 
da natureza feminina feita indistintamente para a reprodução, 
Maria Valéria propicia uma leitura bastante em voga em espa-
ços interdisciplinares: a maternidade, o sentimento materno, o 
instinto maternal são construções culturais, ideológicas e, mui-
to além do determinismo biológico, a maternidade é apenas um 
afeto como outro qualquer; a figura materna é aquela que cuida 
(1996, p. 15-16).

Maria Valéria carrega a mesma força de Ana Terra: a 
presença no lar, o sentimento materno e a capacidade de 
enfrentar as adversidades da vida com destreza. A mater-
nidade está calcada na sociedade patriarcal como a neces-
sidade de reproduzir, desconsiderando a sexualidade femi-
nina, colocando a mulher como simples objeto, vetando seu 
prazer sexual. Maria Valéria, de forma silenciosa, foge a 
essa sina, e consegue a autonomia sobre seu próprio corpo, 
pois é mãe mesmo sem parir. Ainda conforme Almeida:
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Maria Valéria tem acesso ao mundo dos homens por não pos-
suir em si o estigma de uma feminilidade construída sob o signo 
da passividade, da submissão e da omissão. Transita nos dois 
mundos, o masculino e o feminino, conhece os dois universos, 
dá palpites, interfere. É a sombra mesma de um feminino sem 
perfil e que na sua indefinição, no seu estranhamento, provoca 
uma ausência no texto, uma falta, acentuada pela leitura de 
seus críticos (1996, p. 24).

Entendemos que Maria Valéria é uma personagem 
singular. Ela transita entre dois mundos distintos e pola-
rizados: o feminino e o masculino. Essa é uma proeza que 
só uma mulher muito forte e determinada poderia realizar, 
visto que mulheres e homens possuíam seus papéis mui-
to bem delimitados na sociedade. É nessa transição entre 
o masculino e o feminino que Maria Valéria constrói sua 
identidade: a matrona virgem, que é mãe mesmo sem ter 
parido, que interfere, toma decisões.

A construção de identidade para a mulher gaúcha, nos 
séculos em que se passa a obra (XVIII, XIX e XX), torna-se 
um momento complicado, uma vez que essa, submetida a 
uma cultura patriarcal, é levada a encarar passivamente 
questões como o amadurecimento do corpo, a perda da vir-
gindade e a gravidez. A mulher vê esses processos como 
uma sina a ser cumprida, sempre submissa, abaixo do ho-
mem, suportando silenciosamente suas dores. Apesar dis-
so, personagens como Ana Terra, Bibiana e Maria Valéria 
conseguem se sobressair, sendo vistas como matronas, he-
roínas. Azevedo (2001) traça um modelo psicológico para a 
mulher heroína de O tempo e o vento: essa mulher mostra-
-se valente, forte, audaz, altiva, corajosa, astuta, honrada, 
enérgica, com violência para se defender ou sobreviver em 
um universo adverso.
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Verissimo utiliza o arquétipo feminino para represen-
tar seu posicionamento em relação aos problemas político-
-sociais do Rio Grande do Sul na época em que constrói a 
narrativa de O tempo e o vento (século XX). De acordo com 
Zilberman (2004, p. 15), no prefácio de O continente I:

[...] pacifista e desiludido diante da trajetória dos grupos domi-
nantes que fizeram a história do Rio Grande do Sul e do Brasil, 
o escritor confere às mulheres a função de representar seu po-
sicionamento. Por ter sido capaz de traduzir a perspectiva da 
alteridade, que toma forma feminina, Erico criou um romance 
que ultrapassa o contexto histórico que retrata, mantendo-se 
permanentemente vivo na imaginação de quem o lê (2004, p. 15).

Dessa forma, Verissimo apresenta o papel feminino 
numa estrutura social patriarcal. Cada personagem femi-
nina tem sua função na família Terra-Cambará, e, assim, 
o autor recria o cenário das famílias gaúchas em duzentos 
anos da História (de 1745 a 1945, tempo cronológico em 
que se passa a trama), fazendo uma ligação direta com a 
realidade. Conforme Chaves:

[...] esta é uma questão crucial: de Ana Terra a Sílvia, passando 
por Bibiana, Maria Valéria e Flora, o arquétipo feminino é in-
sistentemente reeditado nestas personagens imaginárias que se 
sucedem ao longo dos duzentos anos abrangidos pelo transcurso 
histórico. Melhor dito: enquanto ao nível episódico a História 
avança numa sequência de desastres, no nível simbólico o texto 
busca restaurar, na criação destas personagens, na manuten-
ção da sua escala de valores, o universo primordial que existiu 
algum dia antes da corrupção dos Cambarás, antes de Santa 
Fé – que foi realidade existente para Ana Terra e que hoje é uma 
pálida recordação na memória da sua descendência (1976, p. 96).

Podemos, assim, reafirmar que o arquétipo feminino 
iniciado em Ana Terra é reeditado por meio das persona-
gens femininas sucessivas que surgem perpassando o tem-
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po na obra. Cada mulher da família Terra-Cambará, com 
suas singularidades, mantém traços psicológicos e estéti-
cos inapagáveis de Ana Terra.

Outra questão que surge nessa linha é a determina-
ção normativa da heterossexualidade. Assim como os ho-
mens homossexuais são tolhidos e condenados nessa cul-
tura (como há o alfaiate homossexual em O retrato e em 
O arquipélago, muitas vezes ridicularizado ou despreza-
do), as mulheres são previamente designadas à heteros-
sexualidade, para o casamento e a reprodução. Conforme 
dito anteriormente, a principal função da mulher, nesse 
contexto, é a maternidade. Ela não tem direito ao prazer 
sexual, à realização própria de sua sexualidade, mas está 
condenada a aceitar o coito passivamente com o objetivo de 
reproduzir ou satisfazer o homem. As mulheres de Santa 
Fé eram submetidas a essa cultura patriarcal (tanto as es-
posas quanto as amantes), e Maria Valéria, ao permanecer 
na castidade, de alguma forma foge a essa conduta. Segun-
do Almeida:

A castidade de Maria Valéria questiona a violência do relaciona-
mento heterossexual a que eram submetidas as mulheres. Não 
sendo mãe nem esposa, Maria Valéria, livre de determinadas 
atribuições intrínsecas a tais funções, transita com relativa li-
berdade e bastante determinação numa fronteira absolutamen-
te delineada ao longo do texto e demarcada em total afirmativa 
pela crítica: a fronteira entre o território feminino e o território 
masculino. É uma mulher no mundo do dentro e do fora da casa, 
onde acontecimentos políticos, guerras, nascimentos de crian-
ças e tachos de marmelada se mesclam de tal maneira que o 
espaço dicotômico criado pelo patriarcado aqui não se sustenta, 
se mescla (1996, p. 17).

Vemos então que o cenário construído por Erico Veris-
simo traz as guerras, as revoluções, os motins e as brigas 
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políticas mesclados com os elementos do cotidiano comum: 
o sobrado, a água-furtada, o espaço calmo de Santa Fé; e 
Maria Valéria, em sua fortaleza e seu silêncio, transita li-
vremente entre esses dois polos, que acabam se fundindo 
na narrativa. 

Maria Valéria contém em si o conhecimento e a sabe-
doria própria da mulher experiente e dona de si. Mesmo 
octogenária, cega, ela tateia pela casa com uma vela nas 
mãos. Uma vela que não se apaga, inabalável como a per-
sonagem. Maria Valéria, aliás, é vista muitas vezes como 
um vulto dentro de casa. Ela caminha com seu vestido ne-
gro e mostra sempre em seu rosto fechado a seriedade e 
a dedicação silenciosa que passam a ser constituintes do 
sobrado. É nessa força que personagens femininas poste-
riores, como Silvia, encontram amparo e aconchego nos 
momentos difíceis.

Outra personagem que pode ser vista como uma mu-
lher forte é Flora Quadros Cambará. Esposa de Rodrigo 
Cambará, homem de muitas amantes. Flora suporta fir-
memente a consciência das traições do marido e cria os 
filhos com total zelo e responsabilidade; situação essa que 
causa até inveja no esposo: 

Rodrigo sentia-se numa posição de inferioridade com relação a 
Flora. Invejava-a por vê-la aceitar serenamente a sua vida. En-
ciumava-o o fato de os filhos dependerem tanto dela e lhe darem, 
mais que a ele, demonstrações de carinho. Era como uma mistu-
ra de admiração e impaciência que a via tão segura de si mesma 
a mover-se naquela casa, fazendo coisas, os pés bem plantados 
naquele chão. A vida de Flora, tinha um sentido claro e alto: 
ela a dedicava à tarefa de criar e educar os filhos. “No fim das 
contas – concluía Rodrigo – a pessoa indispensável nesta casa 
não sou eu, mas Flora. Posso morrer sem fazer a menor falta” 
(VERISSIMO, 2004c, p. 161-162).
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Flora suporta a infidelidade do marido sem nunca to-
car no assunto (o que já era um tabu dentro da casa dos 
Cambará). E mesmo sentindo a dor que se transforma em 
frieza e a distancia do marido, jamais deixa que isso inter-
fira em suas funções domésticas e no cuidado com os filhos. 
Esse fato concede à personagem uma força que caracteriza 
a mulher gaúcha da primeira metade do século XX, época 
em que se passa a narrativa: a capacidade de suportar a 
submissão aos homens sem deixar que isso interfira em 
suas tarefas diárias e no curso de sua vida. Essa mulher, 
provavelmente, é o reforço da expressão dos conceitos cul-
turais da sociedade gaúcha, que a ela atribuiu tal papel 
diferenciado e conformador. No entanto, possivelmente, a 
realidade, em muitos casos, implodia essa concepção de gê-
nero, pois o legado da história de imigração e colonização 
do RS construiu um papel mais ativo e questionador da 
mulher na sociedade e na família.

Na perspectiva da mulher submissa, temos, na história 
da família Terra-Cambará, Bibiana Terra, que também su-
porta, pacientemente, as injustiças e traições do marido. O 
amor incondicional pelo capitão Rodrigo Cambará faz com 
que Bibiana perdoe todas as aventuras extraconjugais do 
marido. O mesmo ocorre com Flora, cerca de um século mais 
tarde, casada com um homem que, coincidentemente ou não, 
também carrega o nome Rodrigo. Esse foi outro paralelo que 
Erico Verissimo criou: as duas mulheres, membros da mes-
ma árvore genealógica, mas de épocas diferentes, comple-
tamente apaixonadas pelos maridos de forte personalidade, 
suportam pacientemente todas as traições e problemas do 
casamento. E esses homens de personalidade marcante se 
chamam Rodrigo Cambará: tanto o capitão valente e cam-
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peiro de O continente, quanto o Rodrigo de O retrato e O 
arquipélago, homem da cidade. Os dois, apesar de distintos 
em certos aspectos, como a preferência pela vida rústica do 
primeiro e a preferência pela vida urbana do segundo, são 
extremamente parecidos no que diz respeito à personalida-
de: ambos são dados a aventuras amorosas; ambos se casam 
apaixonados, mas aos poucos perdem o desejo pela esposa; 
ambos gostam de deter poder sobre tudo e todos; em suma, 
há uma série de características que une o Rodrigo de Bibia-
na Terra ao Rodrigo de Flora Quadros Cambará.

A neta de Ana Terra, Bibiana, é uma personagem que, 
apesar de parecer frágil e submissa, tem uma grande for-
ça, que lhe permite cuidar dos filhos e olhar pelo marido. 
Maria Valéria, nesse sentido, assemelha-se muito a Bibia-
na, a matriarca anterior da família, com a perseverança 
e a bravura que lhes são características. Erico Verissimo, 
ao retratar essa valentia nunca reconhecida das mulheres, 
faz uma crítica à cultura machista do Rio Grande do Sul. 
Afinal, enquanto os homens estavam nas guerras, eram 
elas que sustentavam a casa e as crianças, que davam con-
tinuidade à vida do lar e, portanto, deveriam ser reconhe-
cidas como heroínas. 

Cada uma dessas mulheres tem suas representações 
simbólicas na trama. O fogo da chama de Maria Valéria 
representa conhecimento; o fogo de Luzia, destruição; e a 
terra e a água são nutrientes e protetoras de Ana Terra 
(ALMEIDA, 1996). Cada representação de identidade aqui 
é única, o que torna as personagens mais singulares.

Vemos então uma personagem masculina que critica 
o machismo gaúcho: Floriano Cambará. Esse personagem, 
em certo grau, é uma representação do próprio autor, que, 
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conforme já visto anteriormente, não concordava com a 
conduta machista e patriarcal gaúcha, mas, inevitavel-
mente, estava inserido nela. Há vários momentos em que 
a relação da personagem Floriano com o autor Verissimo é 
comprovada. Conforme aponta Almeida:

Floriano Cambará, pretenso crítico do machismo gaúcho, ao 
questionar seus mitos e valorizar a “raça” das mulheres, não 
consegue safar-se da maldição do feminino estereotipado: ama 
Sílvia mas é amante de Mandy. Mas Floriano, como Erico Ve-
rissimo, mantém a chama da vela acesa, a sombra permanece, 

“o Sobrado está vivo”, diz Floriano Cambará no início-fim de O 
Tempo e o Vento ao ouvir os passos da Dinda pela casa (1996, p. 
19, grifo do autor).

Nesse sentido, é criado um paradoxo: em meio a tan-
tos homens egoístas, há um homem mais sensível, que tem 
consideração pelas mulheres. Esse homem é Floriano, filho 
de Rodrigo Cambará (portanto, completamente diferente 
do pai). Por essa condição em que vive Floriano, ele nunca 
se adapta bem ao seu meio. Nunca está satisfeito com a 
vida que leva, e menos satisfeito ainda por não poder ter a 
mulher que ama, Sílvia. Por pensar em tais questões exis-
tenciais e afetivas e por não aderir ao estilo de vida machis-
ta, Floriano é o único homem na família Terra-Cambará 
que sofre por ser diferente dos demais. Há um momento, 
em O arquipélago III, em que Floriano dialoga consigo mes-
mo sobre essas questões. Conforme retomado por Almeida:

Seria que amava Sílvia dum amor, suficientemente profundo 
para resistir, incólume, à burocracia conjugal? [...]

– Se amasse Sílvia de verdade, esse caso carnal com a americana 
não teria tido força para te fazer perder o interesse nela, a ponto 
de interromperes por completo a correspondência...

– Tu sabes que se Sílvia estivesse fisicamente perto de mim a 
coisa teria sido diferente.
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– Não creio que sintas uma verdadeira atração física por Sílvia. 
Teceste em torno da figura dela uma fantasia poética como uma 
espécie de antídoto para o veneno da vida que aqui levas. E tal-
vez ames menos Sílvia do que a ideia de amar a menina de olhos 
amendoados que te ama. Melhor ainda: Sílvia é um espelho em 
que tu te miras e te amas a ti mesmo (VERISSIMO, 2004d, p. 229).

Sílvia nutre uma afeição secreta por Floriano (o que 
vem a ser exposto em seu diário pessoal). Apesar disso, ela 
não deixa de ser uma boa esposa para Jango, irmão de 
Floriano. Nesse sentido, as mulheres de O tempo e o vento 
são divididas em dois planos: as dignas esposas e as indig-
nas amásias, o que começa com Ana Terra (mulher forte, 
digna) e se estende através dos séculos. Segundo Almeida:

[...] pode-se dizer que as personagens femininas do texto estão 
divididas em dois polos: as que estão inscritas sob o arquétipo 
da Mãe-Terra, no seu aspecto positivo, de produtora e nutriz, 
em grande identidade com a natureza (e que chamaremos de 
as “dignas esposas”), e as que estão inscritas no âmbito da len-
da da Teiniaguá, que representa o feminino como impulsivo, 
primitivo e destruidor (as quais chamaremos de as “indignas 
amásias”). Tal divisão, como a percebemos, é a subpolarização 
da primeira divisão referida, do masculino/feminino, e divide 
ainda mais a mulher e seus diferentes papéis, os quais são im-
postos, exigidos, solicitados pela ordem patriarcal (1996, p. 24).

Percebemos que as dignas esposas são as que des-
cendem do arquétipo mãe-terra (de Ana Terra): Bibiana, 
Maria Valéria, Flora e Sílvia; e as indignas amásias são 
as que estão inscritas no arquétipo de Luzia Cambará, a 
teiniaguá, como veremos posteriormente. 

A mulher de O tempo e o vento, em geral, representa 
muito bem esses dois lados: a prisão no mundo domésti-
co, a vida de dona de casa; e, em contrapartida, a mulher 
digna e forte que suporta com grande destreza esse legado. 
Seria como se a mulher precisasse manter toda sua calma 
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e paz de espírito; toda a sabedoria e perseverança que, não 
raro, falta aos homens. Segundo Chaves (1972, p. 79): 

[...] na medida em que se aprofundou no mundo de Fernanda, 
de Clarissa, de Olívia, o romancista foi concentrando nas perso-
nagens femininas a expressão daquelas forças vitais que justi-
ficam, para ele, a ação humana. Em O Continente, logrou sinte-
tizá-las num plano mítico, e esta obra, bem observada, embora 
represente uma nova etapa, é coerente com o acervo anterior. 
Aqui, mais uma vez, as figuras decisivas, aquelas que derivam 
de um tipo que já povoaria as reflexões de Vasco: cheguei a uma 
teoria segundo a qual a nossa vida áspera e cortada de revolu-
ções é a responsável pela existência dessa atmosfera de tristeza, 
pessimismo e negro presságio que envolve essas mulheres. [...] 
Através dos anos se foi formando uma tradição de tristeza, luto 
e apreensão. Era a sensação do perigo iminente. O marido ou o 
filho que ia para as carreiras podia voltar a qualquer momento 
nos braços dos amigos, coberto de sangue, agonizante ou morto. 

Flávio Loureiro Chaves trata sobre como Erico Veris-
simo pôde utilizar suas personagens femininas anteriores 
como inspiração para criar as mulheres de O tempo e o 
vento. Fernanda, Clarissa, Olívia, advindas de outros ro-
mances do autor, são mulheres fortes, apaixonadas pela 
vida, mulheres de uma grande sensibilidade. Verissimo pe-
gou características vitais dessas personagens e as utilizou 
para criar as mulheres de O tempo e o vento, ainda que em 
um plano mítico: Ana Terra, Bibiana, Maria Valéria. Essas 
mulheres são fortes e solitárias, sustentam a organização e 
a paz do lar no dia a dia, padecem suas dores caladas. Mes-
mo que os homens da trama não percebam, a força dessas 
mulheres é indispensável para a sustentação do lar. Ape-
sar da predominação patriarcal, essas mulheres são a base 
matriarcal fundamental na família.

Partindo desses conceitos, veremos agora uma perso-
nagem que é um antídoto, uma contraposição da mulher 
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gaúcha tradicional: Luzia, a teiniaguá, que, segundo Almei-
da (1996), está inscrita no arquétipo das indignas amásias.

Luzia: a teiniaguá de Santa Fé

Enquanto algumas mulheres de O tempo e o vento re-
presentam a força advinda de Ana Terra, Luzia, chamada 
de “a teiniaguá de Santa Fé”, vem a ser o oposto disso. Lu-
zia Cambará é uma mulher misteriosa, volúvel, insondável, 
que desperta desconfiança nos homens e estranhamento e 
hostilidade nas outras mulheres. No capítulo A teiniaguá, 
dedicado à personagem, o narrador deixa claro o estranha-
mento que Luzia causa nas pessoas de Santa Fé:

[...] quando Luzia deixou o colégio e mudou-se para Santa Fé, 
onde passou a ser a “senhora do Sobrado”, todos acharam que, 
mais do que ninguém, ela merecia o título. E durante muito 
tempo a neta de Aguinaldo Silva foi o assunto predileto das con-
versas da vila. As mulheres reparavam nos seus vestidos, nos 
seus penteados, nos seus “modos de cidade”, mas, bisonhas, não 
tinham coragem de se aproximar da recém-chegada, tomadas 
duma grande timidez e duma sensação de inferioridade. Em 
muitas esse acanhamento se transformava em hostilidade; nou-
tras tomava a forma de maledicência. Luzia era rica, era bonita, 
tocava cítara [...], sabia recitar versos, tinha bela caligrafia, e 
lia até livros [...]. Para alguns severos pais de família tudo aqui-
lo que a forasteira era e tinha constituía uma extravagância 
ostensiva que os deixava até meio afrontados. E quando viam 
Luzia metida nos seus vestidos de renda, de cintura muito fina 
e saia rodada; quando aspiravam o perfume que emanava dela, 
não podiam fugir à impressão de que a neta do pernambucano 
era uma “mulher perdida” e portanto um exemplo perigoso para 
as moças do lugar. [...] Os rapazes da vila, conquanto se sentis-
sem atraídos por Luzia, concluíam quase todos que ela não era o 
tipo que desejavam para esposa. A moça causava-lhes um vago 
medo que eles não sabiam explicar com clareza, mas em geral 
resumiam para si mesmos numa frase: “não nasci para corno” 
(VERISSIMO, 2004b, p. 23-24).
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Concluímos assim que Luzia é uma mulher fina, edu-
cada, de modos da cidade, e, por isso mesmo, causa estra-
nhamento e até hostilidade nas pessoas tão rústicas de 
Santa Fé. A lenda que está ligada ao seu nome é da teinia-
guá, a princesa moura transformada em salamandra, com 
uma pedra brilhante em lugar da cabeça. Segundo Gomes, 
em seu artigo intitulado Luzia, a teiniaguá de Santa Fé: 

[...] se a relação intertextual é exposta sem subterfúgios, a confi-
guração da personagem Luzia segue o mesmo caminho, ou seja, 
os seus traços marcantes remetem à teiniaguá lendária, o que é 
representado no texto com a máxima clareza, principalmente por 
Winter, um dos focos através do qual ela é observada (2001, p. 1).

Essa lenda é apresentada por Simões Lopes Neto em 
A salamanca do Jarau. Luzia se aproxima da figura da tei-
niaguá no caráter, no aspecto físico e na relação com os ho-
mens. Como afirma Gomes (2001), Winter é um dos focos 
pelo qual Luzia é observada. Encontramos em O continente 
II uma evidência dessa afirmação. Bolívar, que está para 
casar com Luzia, não para de pensar nela, e, da mesma 
forma, Winter mostra-se fascinado pela forasteira, obser-
vando e estudando a sua figura:

Naquele mesmo instante o dr. Carl Winter – que atravessava a 
praça com suas passadas lentas e largas – olhava para a casa de 
Aguinaldo Silva e também pensava em Luzia. Tinha-a na men-
te tal como a vira no Sobrado na festa de seu aniversário, toda 
vestida de preto, junto duma mesa, a tocar cítara com seus de-
dos finos e brancos. Nessa noite ficara fascinado a observá-la, e 
houve um minuto em que uma voz – a sua própria a sussurrar-
-lhe em pensamento – ficara a repetir: Melpômene, Melpôme-
ne... Sim, Luzia lhe evocava a musa da tragédia. Havia naquela 
bela mulher de dezenove anos qualquer coisa de perturbador: 
uma aura de drama, uma atmosfera abafada de perigo. Winter 
sentira isso desde o momento em que pusera os olhos nela e por 
isso ficara, com relação à neta de Aguinaldo, numa permanente 
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atitude defensiva. Numa terra de gente simples, sem mistérios, 
Luzia se lhe revelara uma criatura complexa, uma alma cheia 
de refolhos, uma pessoa, enfim – para usar da expressão das 
gentes do lugar –, “que tinha outra por dentro”. Ao conhecê-la, 
Winter ficara todo alvoroçado como um colecionador de borbo-
letas que descobre um espécime raro no lugar mais inesperado 
do mundo. Ao contrário, porém, do que sentiria um colecionador, 
não desejou apanhar aquela borboleta em sua rede: ficou, antes, 
encantado pela ideia de seguir-lhe o voo, de observá-la de longe, 
viva e livre. Que mistérios haveria dentro daquela cabeça boni-
ta? (VERISSIMO, 2004b, p. 43).

Percebemos a curiosidade que Luzia despertara nas 
pessoas de Santa Fé, em especial no dr. Winter, que se inte-
ressa por observá-la e estudar seu caráter, personalidade 
e singularidades. Ele a descreve como uma mulher miste-
riosa, com uma “aura de drama” e “uma atmosfera abafa-
da de perigo”. Winter relaciona Luzia com Melpômene, da 
tragédia grega, mas sabemos que sua principal relação é 
mesmo com a teiniaguá. Gomes apresenta a ligação entre 
a personagem Luzia e a lenda da princesa moura:

Em A Salamanca do Jarau, a princesa moura fora trazida de 
terras distantes pelos espanhóis; transformada pelo demônio 
em teiniaguá, dele aprendera os segredos dos tesouros da furna. 
Estes dois aspectos são encontrados na trajetória de Luzia: ela 
é oriunda da Corte e é herdeira de uma das maiores fortunas 
de Santa Fé. As duas pertencem a um espaço completamente 
diferente daquele para o qual são transportadas; disto decorre 
a rejeição a que são submetidas: a teiniaguá lendária por parte 
dos padres missionários, enquanto Luzia por parte dos santa-fe-
zenses que, devido aos seus hábitos diferentes, passam a vê-la 
como “mulher perdida” [...]. Por outro lado, a riqueza a que am-
bas estão associadas, determina que se transformem em objeto 
de cobiça por parte dos homens (2001, p. 1).

Não apenas a riqueza desperta o interesse dos ho-
mens por Luzia, mas a sua própria aura de mistério. Até 
o doutor Winter sente uma atração física por ela: “Winter 
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sabia o quanto era difícil para qualquer homem que esti-
vesse na presença de Luzia desviar os olhos de seu rosto. 
Reconhecia que ele próprio sentia pela senhora do Sobrado 
um certo desejo físico. Era, porém, um desejo sem ternura, 
um desejo frio e perverso” (VERISSIMO, 2004b, p. 44). Lu-
zia exerce fascínio sobre os homens bem como a princesa 
moura da lenda. Em um trecho de O continente II, vemos 
Winter imaginar Luzia como a teiniaguá:

Agora o rosto da teiniaguá tinha uma expressão angélica: esta-
va sereno, limpo e luminoso. Sua voz profunda tornou a envol-
ver o médico:
– Por que não trouxe seu violino, doutor? – perguntou ela. – Po-
dia tocar um pouco para nós.
Winter pensou no sacristão da lenda e viu a lagartixa encantada 
a enroscar-se nele (VERISSIMO, 2004b, p. 75).

Winter estuda a personalidade de Luzia, e por isso 
mesmo diz-se que ele é um foco pelo qual a personagem 
é observada. Na cena do contrato de casamento entre Lu-
zia e Bolívar, a relação estética e simbólica dessa persona-
gem misteriosa com o mito da teiniaguá fica mais evidente, 
quando ela usa nos cabelos um belo diamante:

Estava ela sentada no sofá ao lado do noivo, vestida de crinoli-
na verde, de saia muito rodada com aplicações de renda; tinha 
cravado nos cabelos dum castanho profundo grande pente em 
forma de leque, no centro do qual faiscava um brilhante. Winter 
pensou imediatamente na bela jovem bruxa moura que o diabo, 
segundo a lenda que corria pela província, transformara numa 
lagartixa cuja cabeça consistia numa pedra preciosa, de brilho 
ofuscante (VERISSIMO, 2004b, p. 370).

Luzia representa um papel fundamental ao ser colo-
cada como uma mulher mítica, misteriosa, de atributos 
singulares, pois é nela que Erico Verissimo se baseia para 
criar o esboço de outras personagens femininas indignas: 
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as amantes. Luzia é uma mãe da qual o próprio filho, Li-
curgo, lembrar-se-á com estranhamento depois de morta, 
pois não corresponde ao arquétipo feminino que ele tem 
dentro de casa. Ela é a típica representação da mulher in-
digna, contrária ao modelo de Ana Terra: a teiniaguá, des-
truidora, cruel, não confiável. Para Marobin, a lenda da 
teiniaguá vem ainda de outros tempos, de outras lendas:

A Teiniaguá é fenômeno complexo, que vem de longe, vem dos 
tempos imemoriais. Na cultura babilônica, chamava-se Lilith.  
Segundo as lendas e mitologias antigas, Lilith teria sido a pri-
meira mulher de Adão. Por causa das constantes brigas, Adão a 
expulsou de casa. Como vingança, Lilith se uniu com o diabo e 
começou a perambular, pelas casas durante a noite. Molesta os 
homens e corrompe os jovens. Lilith é a Teiniaguá dos antigos 
(1997, p. 117).

Isso explicaria a relação da teiniaguá com o diabo, que 
a transforma em salamandra, segundo a lenda da salaman-
ca do Jarau, pois a teiniaguá é uma espécie de bruxa. Go-
mes relembra o fascínio que Luzia tem pelo mar, o que a 
aproxima da teiniaguá, já que seu habitat natural é a água: 

A teiniaguá lendária é capturada pelo sacristão ao sair da lagoa. 
O seu habitat sendo a água, ao vê-la encaminhar-se em sua di-
reção, ele imediatamente pensa: “pois que da água saía, é que 
na água viveria” (Lopes Neto, 1978, p. 141); é então que procura 
uma guampa e a enche de água para aí aprisionar a teiniaguá. 
A aproximação com Luzia está manifesta no seu fascínio pelo 
mar – que se situa na razão inversa de seu ódio pelo campo, por 
aquela terra tão distante do mar. Em um de seus diálogos com o 
filho ela tenta mostrar-lhe a beleza do mar e fica perplexa dian-
te de sua falta de curiosidade em conhecê-lo (2001, p. 2). 

Essa simbologia da água e da terra representa o cará-
ter das personagens femininas, divididas em dois planos: 
o caráter de Ana Terra é sólido e simples como a terra; o 
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caráter de Luzia é misterioso, complexo, voluptuoso como 
a água. A cena de Luzia tentando convencer o filho Licurgo 
a ir conhecer o mar com ela encontra-se em O continente II:

– Um dia nós vamos embora daqui, Curgo. Tu e eu. Os dois jun-
tos. Mãe e filho. Vamos de diligência, depois tomamos um trem 
e finalmente o vapor... Não tens vontade de conhecer o mar, não 
tens?
Ele não respondia. Estava vendo as campinas do Angico, escu-
tando a voz dum tropeiro que conhecia o mar e que lhe dissera: 

“O mar é lindo, mas não troco estas coxilhas nem por tudo quan-
to é mar deste mundo”.
– Não tens? Repetia Luzia.
– Não.
– Não digas isso, meu filho. O mar é uma beleza. O doutor Win-
ter te explicou tudo na aula de ciências. Tem uns peixes muito 
bonitos, outros muito engraçados. O mar muda de cor, às vezes 
é verde, outras é azul, outras cor de cinza. Não tens vontade de 
ver o mar?
– Não.
Luzia afastou o filho de si com um repelão e perguntou, com 
uma ameaça na voz:
– Não tens?
– Não. – repetiu o menino sem olhar para a mãe.
Compreendia que o que ela queria mesmo era tirá-lo do Angico, 
da companhia da vó, do Fandango e dos peões. A mãe decerto ia 
mesmo casar com o maj. Erasmo. Agora ele sabia. Era verdade 
o que murmuravam. E essa descoberta aumentava seu mal-es-
tar e seu sentimento de estranheza para com ela.
Luzia deixou cair os braços. Estava ofegante. Atirou a cabeça 
para trás e ficou ali com o rosto contorcido de dor.
– Está doendo? – perguntou Curgo.
– Está – balbuciou ela. – Está doendo muito. E tu és o culpado. 
– Me desculpe.
– Não desculpo. És um menino muito malvado.
Ele baixou os olhos e começou a chorar de novo, mansamente, 
deixando as lágrimas pingarem no chão. Luzia contemplava-o, 
sorrindo (2004b, p. 23-24).

Nessa cena, evidencia-se o caráter cruel e manipu-
lador de Luzia, ao exercer chantagem emocional sobre o 



127As mulheres de O tempo e o vento

próprio filho. Enquanto a mãe tenta convencê-lo das ma-
ravilhas do mar, Licurgo lembra-se das terras do Angico, 
que são uma representação da sua família, do chão firme, 
de algo que ele toma como certo. Sendo as mulheres que 
Licurgo conhece (como a avó, Bibiana) diferentes de Lu-
zia, ele não consegue compreender a personalidade da mãe. 
Daí vem seu estranhamento. Fica evidente também como 
a personalidade de Luzia se assemelha ao mar – incerta, 
duvidosa, não confiável –, pela própria descrição que essa 
faz do mar: “muda de cor, às vezes é verde, outras é azul, 
outras cor de cinza”. Isso remete às observações de Carl 
Winter sobre os olhos de Luzia: “quê tinha ela de tão es-
tranho? Talvez os olhos... Eram grandes e esverdeados... 
Ou seriam cinzentos? Era difícil chegar a uma definição, 
pois lhe parecia que eles mudavam de cor de acordo com os 
dias ou com as horas”. Os olhos de Luzia são comparados 
ao mar, evidenciando sua relação com a água, bem como a 
teiniaguá.

Conforme Gomes (2001), na personagem de Erico o 
brilho da cabeça da teiniaguá é apresentado pelo “brilhan-
te” que a adorna; além disso, também em relação à Luzia, 
o caráter de destruição está presente, embora implícito, na 
medida em que os homens tentam fugir ao seu olhar: 

[...] e quando eu estava na beira da água, vendo o que esta-
va vendo, então rompeu dela um clarão, maior que o da luz a 
pino do dia, clarão vermelho, como dum sol morrente, e que lu-
zia desde o fundão da lagoa e varava a água barrenta (LOPES 
NETO, 1978, p. 144). 

Podemos concluir, assim, que o nome da personagem, 
Luzia, vem da luz característica da lenda da teiniaguá. 

Segundo Gomes, “também na personagem de Veris-
simo o olhar assume um plano de destaque. Ele já está 
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indiciado em seu nome: Luzia é a santa protetora dos olhos. 
Além desta circunstância há a explícita referência à luz, lu-
zir, brilhar, que ele comporta” (2001, p. 3). Luzia tem olhos 
frios, sem emoção, como um “lustro de vidro”, conforme as 
observações de Winter. Ao se referir aos olhos de Luzia, 
Winter descreve: “[...] possuíam uma fixidez e um lustro de 
vidro e pareciam completamente vazios de emoção. Win-
ter descobrira que Luzia fitava as pessoas com a mesma 
indiferença com que olhava para as coisas” (VERISSIMO, 
2004b, p. 44). Segundo Gomes: 

[...] na personagem de Erico, além do nome, a questão é re-
tomada nas referências explícitas a seus olhos, quando são 
utilizados termos que claramente aludem à teiniaguá len-
dária: “Ela tem olhos de mulher falsa...” (VERISSIMO, 1987,  
p. 336) “Luzia Silva devia ter mandinga naqueles olhos de rép-
til” (VERISSIMO, 1987, p. 359)” (2001, p. 3). 

Os seus olhos são, dessa forma, componentes da sua 
personalidade e fundamentais na relação simbólica com a 
teiniaguá. São olhos de mulher falsa, olhos frios, de réptil. 
Conforme Gomes (2001), as observações permitem afirmar 
que tanto a teiniaguá lendária quanto Luzia têm nos olhos 
o instrumento a partir do qual exercem o domínio sobre os 
homens, fazendo-os sucumbir.

Mas, apesar desse domínio da personagem sobre os 
homens, há um momento em que Luzia tem um confron-
to com Bibiana e Bolívar e a sua dominação psicológica 
sobre o marido é posta à prova quando confrontada com 
a relação materna de mãe e filho (no caso, Bolívar e Bi-
biana). Luzia e Bolívar haviam viajado para um lugar em 
que havia peste e, para evitar que o neto fosse contagiado, 
Bibiana tranca Licurgo na água furtada. 
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O Licurgo não está no quarto... – estranhou ela (Luzia). Bibia-
na ficou imperturbável. “– Eu sei.” “– Onde botaram o menino?” 

“– Na água furtada.” “– Na água furtada?” “– Vai ficar lá uns 
tempos.” “– Mas por quê?” “– Vosmecês vieram de um lugar 
que tem peste. Não quero que o menino pegue” (VERISSIMO, 
2004b, p. 139).

Luzia pede para ver o filho, mas Bibiana mostra-se 
inflexível; diz que trancou a porta da água-furtada e es-
condeu a chave. Uma raiva começa a se apoderar de Luzia 
por ser contrariada e não poder ver seu filho. Isso acaba em 
um confronto entre ela, o marido e a sogra:

– Bolívar, vá já arrombar aquela porta!
Ele não respondeu. Sentou-se à mesa, de cabeça baixa.
– Não seja covarde, Bolívar! Não se deixe dominar por essa mu-
lher.
Bibiana tinha as mãos caídas sobre o regaço. Seus lábios treme-
ram por um instante.
– Quer sopa, meu filho?
– Esta casa é minha – dizia agora Luzia com uma fúria que 
quase não lhe permitia completar as palavras. – Foi feita com o 
dinheiro do meu avô. Vocês são dois intrusos! Intrusos! O filho 
também é meu. Os móveis são meus. Tudo que está aqui dentro 
é meu. Eu odeio vocês! Odeio esta vila! Odeio esta província!
[...]
Luzia avançou até a porta da sala de jantar. A raiva desfigu-
rava-lhe o rosto, como se ela tivesse sido subitamente atacada 
duma peste. Bibiana nem sequer ergueu os olhos para a nora. 
Luzia gritou:
– Me dê imediatamente essa chave, sua cadela!
Bolívar ergueu-se tão abruptamente que a pesada cadeira em 
que estava sentado tombou para trás com um ruído surdo. Deu 
dois passos rápidos na direção da mulher, agarrou-a violenta-
mente pelos braços e sacudiu-a. 
– Cadela é tu! É tu! É tu!
E repetindo estas palavras, continuava a sacudi-la. Luzia es-
forçava-se por desvencilhar-se do marido. Ergueu os braços e 
fincou as unhas no rosto dele, que começou a sangrar.
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Enfurecido pela dor, Bolívar esbofeteou a mulher, uma, duas, 
três, muitas vezes, alternadamente com as costas e a palma da 
mão. Luzia deixou cair ambos os braços. Seus joelhos se ver-
garam e ela foi deslizando devagarinho para o chão, até ficar 
sentada, com um lado da cabeça e o braço direito encostados no 
encaixe da porta. A expressão de ódio que havia em seu rosto 
deu lugar a uma serenidade triste: agora as lágrimas lhe ro-
lavam pelas faces, os soluços lhe sacudiam os ombros e ela ali 
estava como uma menininha que acabasse de ser injustamente 
castigada pelo pai. Bolívar olhava estupidamente para a mu-
lher, arquejante, a baba a escorrer-lhe da boca entreaberta (VE-
RISSIMO, 2004b, p. 141-142).

Conquanto se sentisse intimidado pela mulher, Bolí-
var se enfurece com Luzia, ao ver que ela ofendera sua 
mãe, Bibiana. Sendo assim, é possível concluir que, apesar 
do domínio que Luzia exerce sobre o marido, o amor ma-
terno, a ligação entre mãe e filho, têm mais força quando 
colocado à prova, pois Bibiana é uma figura feminina forte. 
Segundo Gomes: 

[...] o olhar voluptuoso diante da morte, por cujo fascínio se dei-
xa envolver, bem como o domínio sobre os homens, marca in-
confundível da teiniaguá lendária e de Luzia, cujos olhos repre-
sentam a força avassaladora que submete aqueles que ousam 
afrontá-las, tem no erotismo o seu ponto de ancoragem. É em 
decorrência deste erotismo que aqueles que delas se aproximam 
tornam-se vítimas e, sujeitando-se aos encantos irresistíveis da 

“fêmea devoradora”, são arrastados na voragem erótica em que 
se perdem (2001, p. 6).

Em nota, Gomes explica que é o crítico Flávio Loureiro 
Chaves quem percebe o caráter devorador de Luzia: “Uma 
fêmea devoradora, onde se misturam o sexo e a violência, 
que atrai o macho, como a teiniaguá lendária, e imedia-
tamente o aniquila” (CHAVES, 1981, p. 77 apud Gomes, 
2001, p. 176). Dessa forma, o mesmo olhar atraído pelo 
fascínio da morte é o olhar erotizado que seduz e manipula 
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os homens. Os múltiplos olhares, não só o de Luzia, mas 
também de outros personagens, como Bibiana e Bolívar, 
permitem o diálogo intertextual. Conforme Gomes:

A problemática do olhar, desdobrada através dos diferentes 
olhares que se concretizam entre os presentes no sobrado, cons-
titui-se em um aspecto relevante no diálogo intertextual. A aná-
lise dos múltiplos olhares, além de reforçar a questão funda-
mental – a importância do olhar de Luzia como instrumento 
de dominação, o que propicia a abordagem sob o prisma da in-
tertextualidade – mostra a necessidade imperiosa de fazer con-
vergir a discussão neste sentido, na tentativa de traduzir o seu 
conteúdo (2001, p. 5).

O olhar de Luzia, além da erotização, é atraído por 
imagens mórbidas. Desse modo, a doença que a acomete, a 
peste de Porto Alegre, na viagem dela com Bolívar e a mor-
te de outras pessoas ao seu redor são elementos que ligam 
a relação da personagem com a destruição. O seu fascínio 
pelo fúnebre é tão grande que, ao estar doente, ela antego-
za a própria morte, imaginando o seu velório e seu enterro:

[...] ela gostava de falar da morte que se aproximava; era com 
gozo que, numa antecipação, descrevia-se a si mesmo metida 
numa mortalha negra dentro dum esquife, ladeada por quatro 
círios. Era sorrindo que antevia o velório, descrevia as pessoas 
que chegavam e mencionava as coisas que iam dizer ou pensar 
da defunta. Em pensamentos acompanhava o próprio enterro 
até o cemitério, via quando descia o caixão ao fundo da cova, 
ouvia o ruído cavo da terra a cair na tampa do esquife. Winter 
estava presente quando um dia ela repetiu essa estúpida histó-
ria diante do filho com tanta riqueza de detalhes mórbidos, que 
o rapaz rompeu a chorar e acabou fugindo da sala (VERISSIMO, 
2004b, p. 228).

Luzia é a primeira mulher de O tempo e o vento a mor-
rer jovem, vítima de um tumor no estômago. Seria possí-
vel concluir, assim, que Erico Verissimo condenou a perso-
nagem à morte na trama justamente por ser diferente do 
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arquétipo feminino das demais mulheres, dignas e fortes. 
Luzia é fogo, destruição, teiniaguá, e por isso não sobrevive 
nesse ambiente.

Além do simbolismo da morte, outro aspecto que en-
volve Luzia é o erotismo, o fascínio que exerce sobre os 
homens, conforme visto. Segundo Gomes (2001), Bolívar, 
Florêncio, Winter e o major tornam-se suas vítimas, para 
sempre presos a essa mulher que, mesmo à morte, não per-
de seu feitiço. O erotismo faz com que Luzia inverta, de 
certa forma, a ordem patriarcal: ela se torna dominadora, 
e não sujeito dominado. Como descreve Gomes: 

[...] o erotismo, signo da dominação de Luzia sobre Bolívar, tem 
como agravante a possibilidade de destruição, percebida desde 
o início por Florêncio, que manifesta seus temores ao refletir 
sobre o próximo noivado. Naturalmente ele avalia a situação 
de acordo com o código social vigente, em que a mulher deve ser 
dominada e o homem tem como ponto de honra ser o dominador 
(2001, p. 10).

Sendo assim, Luzia exerce dominação sobre os ho-
mens, assim como as amásias de O tempo e o vento, que 
se tornam figuras femininas de imoralidade e destruição. 
Ao seduzir Bolívar, Luzia o cativa, domina e lentamente o 
destrói. Esse fascínio torna-se o determinante da morte de 
Bolívar, e o caráter devorador e destruidor de Luzia é o que 
determina a sua própria ruína.

As mulheres no tempo e espaço da obra

Ao analisar a figuração feminina em O tempo e o ven-
to, é possível concluir que Ana Terra foi personagem fun-
damental na construção do perfil de outras mulheres da 
trama, como Bibiana, Maria Valéria, Flora e Sílvia. Todas 
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elas estão inscritas no arquétipo de Ana Terra e carregam 
traços de sua personalidade: mulher forte, digna, mãe, tra-
balhadora. Esse arquétipo, conforme Almeida (1996), é o 
de terra-mãe, fertilidade, verticalidade. 

Apesar disso, ao analisar o contexto histórico e a nar-
rativa, notamos que as mulheres são muito desvalorizadas 
por estarem inseridas em uma sociedade patriarcal. Elas 
têm como função casar, cuidar do marido, trabalhar em 
casa e criar filhos. Ana Terra revolta-se com essa sina, ao 
considerar que as mulheres são tratadas como escravas e, 
por isso sente um misto de raiva e felicidade quando nasce 
a neta Bibiana: raiva por saber que a menina carregará a 
sina de mulher; felicidade pelo nascimento de uma neta. 
Bibiana cresce e continua a sina, mais do que isso, leva 
adiante o caráter herdado da avó, que é reeditado por ou-
tras mulheres através das gerações.

O arquétipo feminino de força e dignidade é eviden-
temente o que constitui a maior parte das mulheres na 
trama. Entretanto, há um perfil contrário a esse, repre-
sentado por Luzia Silva, “a teiniaguá de Santa Fé”: o perfil 
de destruição, crueldade, sedução e morte. Enquanto Ana 
Terra é retrato de vida exuberante e universal (MAROBIN, 
1997), Luzia é o fogo de destruição, relacionada simbólica e 
esteticamente à figura lendária da teiniaguá. Ela seduz os 
homens, causa estranhamento nas pessoas, e tem fascínio 
pela morte. Ao passo que Ana Terra constitui o perfil das 
mulheres dignas, Luzia traz, em contrapartida, o caráter 
das mulheres indignas. Seu nome, que remete à luz, está 
relacionado ao fogo de destruição, e seu fascínio pelo mar 
tem relação com a teiniaguá, que tem a água como seu ha-
bitat natural.
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Enquanto as mulheres dignas têm uma vida longa, 
Luzia morre ainda jovem, acometida por uma doença ter-
minal. Desse modo, é possível sugerir que a longevidade 
é característica das mulheres fortes, inscritas no arquéti-
po de Ana Terra. Luzia morre justamente por não corres-
ponder a esse perfil, por não se adequar ao ambiente. Ao 
mesmo tempo em que traz destruição aos homens que a 
cobiçam, ela traz a sua própria ruína.

Sendo assim, concluímos que as mulheres estão ins-
critas em dois arquétipos distintos: o de terra-mãe, ferti-
lidade, verticalidade, iniciado por Ana Terra e continuado 
por Bibiana, Maria Valéria, etc.; e o de sedução, destruição 
e morte, trazido por Luzia Silva e carregado pelas mulhe-
res indignas, as amásias, como Ismália Caré e Toni Weber. 
O perfil dessas mulheres, afinal, influencia diretamen-
te na construção do enredo, pois em diversos momentos 
a história é contada por intermédio do prisma feminino. 
Sem o arquétipo de força de Ana Terra e o de destruição 
de Luzia não seria possível construir outras personagens 
femininas semelhantes e, assim, contar a história de O 
tempo e o vento.
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A família Flores na literatura 
fantástica de Letícia Wierzchowski

Sheila Vassoler 

“Uma profusão de flores de todos os tipos, aromas e 
cores, como se tudo aquilo fosse um grande buquê 

pulsante e fantástico” (WIERZCHOWSKI, 2011, p. 16).

Por dentro do fantástico: do seu surgimento  
à sua significação

O termo fantástico foi associado, principalmente a par-
tir do século XIX, às obras que possuíam uma temá-
tica ligada aos fantasmas e ao seu campo semântico.

Segundo Todorov (, p. 164): “[...] o fantástico teve uma 
vida relativamente breve”. Ele apareceu de maneira siste-
mática por volta do fim do século XVIII, com Cazotte, e um 
século mais tarde encontrou nas novelas de Maupassant 
os últimos exemplos esteticamente satisfatórios do gênero. 

Quando pensamos no universo, no seu surgimento e 
em seus habitantes, pensamos em um mundo real, procu-
rando entender o que é real e imaginário, e assim encon-
tramos uma lacuna, pensamos no fantástico que nos envol-
ve, será real ou imaginário?

A literatura fantástica, nas últimas décadas, tornou-
-se importante na literatura contemporânea, em que as 
semelhanças e as diferenças dos textos apresentam carac-
terísticas peculiares que os enquadram em diferentes con-
cepções do gênero.
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Dentro do gênero fantástico temos: o fantástico lato 
sensu: refere-se a textos que fogem ao realismo estrito, to-
mando como referência o Realismo do século XIX. A partir 
desse ponto de vista, toma-se o fantástico no seu sentido 
amplo, sendo, assim, possível afirmar que essa é a mais 
antiga forma de narrativa; e também o fantástico stricto 
sensu: por se elaborar a partir da rejeição do pensamento 
teológico medieval e de toda a metafísica, essa literatura 
teve suas origens no século XVIII, com o Iluminismo. As-
sim, o fantástico nasce daquilo que não pode ser explicado 
por meio da racionalidade e do pensamento crítico, como o 
complexo processo de formação dos indivíduos.

A fantástica literatura do século XIX está no simples 
ato de contextualizar as palavras, tendência literária co-
nhecida como literatura gótica. A literatura gótica foi um 
momento literário (época vitoriana) que surgiu como uma 
forma de oposição à literatura no período iluminista, em 
que o racionalismo e o cientificismo lutavam contra o sen-
timentalismo das trevas medievais. As literaturas fan-
tásticas ou góticas inspiravam uma mente assustada com 
florestas escuras, castelos, cemitérios, ruínas, igrejas. O 
gótico é uma tendência romântica de expressar a relação 
entre tempo e espaço.

No século XIX, a garantia e a promessa por espaços 
do sujeito na sociedade trouxeram consigo grandes proble-
mas sociais, dessa forma, os autores criavam personagens 
para traduzir o que viviam na época, como o vampiro, que 
na verdade era uma espécie de peste necessária, e Jack, o 
Estripador, referindo-se à situação vivida na época. O ra-
cionalismo e o cientificismo não solucionavam os conflitos 
da alma nem os da mente, mas em um universo paralelo 
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produzido pela mente, em que o fantástico habita o incons-
ciente humano, utiliza-se do simbólico para contrapor o 
racional.

Na busca pela compreensão da literatura fantástica, 
sabemos que ela envolve a imaginação, o que não existe 
na realidade, o imaginário, o fabuloso, porém composto por 
uma realidade virtual. Como descreve Gravina:

O fantástico seria, então, segundo a conclusão de Poe, um efeito 
final de ruptura com a realidade, refletindo em uma inquieta-
ção por parte do leitor na medida em que sai do cotidiano, in-
quietação essa que ocasiona experiência de medo (2009, p. 28).

Constata-se nessa citação que tudo que foge à nossa 
realidade nos proporciona medo, insegurança, desequilí-
brio do real ou do imaginário. 

É possível interpretar, como a quebra do "ritmo do cotidiano", do 
“realismo verbal sóbrio" e do "sistema narrativo bastante veraz", 
que estariam ligados a uma construção narrativa ou "estrutura 
profunda” montada para causar surpresa e estranhamento ao 
leitor (GRAVINA, 2009, p. 17).

A fantasia faz parte da natureza humana, não destrói, 
somente acrescenta, e nos dá certeza do quão fantástica é 
a literatura quando trabalhada com o diálogo entre o racio-
nal e o irracional, levando o leitor a se situar e fazer parte 
desse mundo da fantasia. Quanto ao que é gênero, Gravina 
relata que:

Aristóteles define gênero como aquilo que abarca diferenças e 
depois reforça essa definição na ideia de que as diferenças má-
ximas se encontram entre uma dupla de contrários. Um gêne-
ro, portanto, seria algo que abarca dois contrários e todos os 
seus elementos, escalas ou espécies intermediárias, de maneira 
a permitir compreensão e organização de todas as diferentes 
qualidades de natureza semelhante dentro de uma só ordem de 
contrariedade (2009, p. 35).
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Para ser fantástico, é preciso que o texto leve o leitor 
a imaginar que os personagens são reais, que a hesitação 
entre personagem e leitor adote atitudes ao que diz respei-
to à sua interpretação, ou seja, o gênero fantástico dura 
apenas o tempo restrito ao momento da narração do fato. A 
função literária liga os autores que cultivam o sobrenatu-
ral aos que, na obra, preocupam-se particularmente com o 
desenvolvimento da ação, ou seja, os que contam histórias. 

Ao contrário do ensino de língua, que, aos poucos, vai 
se renovando, a literatura na escola resiste às mudanças e 
se vê relegada a lugar secundário e sem força na formação 
das crianças, dos adolescentes e dos jovens.

As causas da origem do fantástico no início do século 
XIX, e mesmo no final do século XVIII, principalmente com 
os góticos, podem ser vistas como uma possibilidade de 
contestação. Logo, ela serve para contestar uma visão de 
amor mais imposta do que naturalmente criada, que é a do 
amor romântico, assim como uma moral mais ampla que 
simplesmente o amor, na forma de sublimação de desejos 
sexuais que eram tabus e não podiam ser comentados, e 
ainda de uma interpretação da visão de mundo filosófica 
de Fichte. 

Essa forma de fantástico não teve nenhum represen-
tante esteticamente satisfatório no Brasil romântico, fato 
válido já que a preocupação dos românticos brasileiros era 
de criar uma identidade nacional forte e/ou apenas de-
monstrar os costumes da época, e não criticá-los. Apenas 
mais tarde, na virada do século XIX para o XX, começaram 
a surgir contos dessa natureza, de autores diversos e espo-
rádicos, com apenas um representante de certa relevância 
estética: Aluísio de Azevedo.
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A literatura fantástica e sua fantástica teoria

Nascido em 1939, em Sofia, na Bulgária, naturali-
zado francês, o filósofo e linguista Tzvetan Todorov é um 
dos mais importantes pensadores do século XX. Traduzida 
para mais de 25 idiomas, sua obra inspira críticos literá-
rios, historiadores e estudiosos do fenômeno cultural no 
mundo todo. Chamam a atenção dois enunciados do autor, 
encontrados no site Educar para crescer: “Literatura não é 
teoria, é paixão”, e 

Quando lemos nos tornamos antes de qualquer coisa especialis-
tas em vida. Adquirimos uma riqueza que não está apenas no 
acesso às ideias, mas também no conhecimento do ser humano 
em toda a sua diversidade (PENSADORES DA EDUCAÇÃO, 
[200-?]).

Em Introdução à literatura fantástica, Todorov teori-
za sobre o gênero fantástico, dialogando com diversos estu-
diosos do tema. 

No primeiro capítulo, Todorov trata dos gêneros literá-
rios, afirmando que estudar a literatura fantástica implica 
saber o que é um gênero literário. O autor faz considera-
ções gerais sobre os gêneros e sobre a teoria contemporâ-
nea dos gêneros de Northrop Frye. Após apresentar a teo-
ria do autor Frye, Todorov propõe a seguinte reflexão: 

[...] nenhuma observação das obras pode, em rigor, confirmar 
nem invalidar uma teoria dos gêneros. [...] Chegamos assim, a 
um beco metodológico sem saída: como provar o fracasso descri-
tivo de qualquer tipo de teoria dos gêneros? (2012, p. 26). 

Consideramos, assim, que a definição dos gêneros va-
ria entre a descrição dos fatos e a teoria em sua abstração, 
revelando, pois, um contínuo vaivém.
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Entendemos o que é o fantástico e como ele aparece 
nas obras literárias no segundo capítulo do livro, intitula-
do Definição do fantástico. De acordo com Todorov, em nos-
so dia a dia, com o mundo que nos rodeia, não conhecemos 
e nem convivemos com diabos, nem sílfides, nem vampiros, 
e, de repente, quando isso passa a acontecer, deve-se op-
tar em tratar esses acontecimentos não explicáveis pelas 
leis do mundo familiar, como uma ilusão e um produto da 
imaginação, e o mundo segue sendo o que é, ou o aconteci-
mento é parte integrante da realidade, e assim a realidade 
está regida por leis que não conhecemos. Assim, existe um 
fenômeno que pode ser explicado de duas maneiras, por 
causas naturais ou sobrenaturais, portanto, o fantástico é 
a vacilação entre ambas as opções (2012, p. 30).

Segundo Todorov: 

O fantástico implica, pois uma integração do leitor com o mundo 
dos personagens [...]. A percepção desse leitor implícito se ins-
creve no texto com a mesma precisão com que o estão os movi-
mentos dos personagens (2012, p. 37).

Essa vacilação do leitor é a primeira condição do fan-
tástico, mas também não é regra, pois o leitor pode não se 
identificar com os personagens, e ainda, no texto, a vacila-
ção pode não estar representada.

Outras condições são necessárias para a definição do 
fantástico: que o texto obrigue o leitor a considerar os per-
sonagens como reais e a vacilar entre os acontecimentos 
naturais e sobrenaturais vividos por eles, a vacilação do 
leitor identifica-se com o personagem; e finalmente que o 
leitor adote uma atitude frente ao texto.

O estranho e o maravilhoso, terceiro capítulo do livro, 
suscita que, após o período de vacilação do leitor e do per-
sonagem, o leitor descida se a história pertence ao gênero 
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estranho ou ao gênero maravilhoso. Todorov escreve: “Se 
decidir que as leis da realidade ficam intactas e permitem 
explicar os fenômenos descritos, dizemos que a obra per-
tence a outro gênero: o estranho [...]”. Assim, observamos 
que o estranho relaciona-se com a reação de medo, com os 
sentimentos das pessoas, com o sobrenatural explicado. E 
quando se “[...] decide que é necessário admitir novas leis 
da natureza mediante as quais o fenômeno pode ser expli-
cado, entramos no gênero do maravilhoso” (2012, p. 48). 

No caso do maravilhoso, tem-se um sobrenatural acei-
to, que não provoca reação nem do leitor e nem dos perso-
nagens. O maravilhoso corresponde a um fenômeno des-
conhecido, ainda não visto, o por vir: por consequência, a 
um futuro. No estranho, o inexplicável é reduzido a feitos 
conhecidos, a uma experiência prévia, e, desta sorte, ao 
passado. 

Quanto ao fantástico em si, a vacilação que o caracte-
riza não pode, por certo, situar-se mais do que no presente. 
É muito interessante perceber que o fantástico vive no pe-
rigo, já que ele fica no limite entre dois gêneros: o estranho 
e o maravilhoso.

A poesia e a alegoria são outros dois gêneros que se 
situam em relação ao fantástico. No capítulo quatro, perce-
bemos que esses gêneros são condições necessárias à exis-
tência do fantástico. Já no capítulo cinco, Todorov escreve 
sobre O discurso fantástico, que é explicado por três pro-
priedades que mostram muito bem como se leva a cabo a 
unidade estrutural. A primeira depende do enunciado, a 
segunda da enunciação (por consequência, ambas depen-
dem do aspecto verbal), e a terceira, do aspecto sintático. 
Concluímos que a análise abstrata das formas verbais é 
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um vínculo para a explicitação das formas estruturais pre-
sente nas obras literárias fantásticas.

O universo semântico, ou ainda temático, é o assunto 
inicial do sexto capítulo da obra, com o título Os temas 
do fantástico: introdução. Percebemos a importância de 
enfatizar esse aspecto, pois o fantástico define-se como 
uma percepção particular de acontecimentos estranhos. 
Assim sendo, Todorov compara exemplos de classificação 
de temas em obras de autores variados, e, assim, obser-
vamos que todos continham, em seus textos, personagens 
como fantasma, vampiro ou lobisomem. Entendemos desse 
modo, segundo Todorov, que os críticos se contentaram em 
fazer listas de elementos sobrenaturais sem poder indicar 
sua organização, causando assim problemas de estudo se-
mânticos (2012, p. 122).

O sétimo e o oitavo capítulo, intitulados Os temas do 
eu e Os temas do você, qualificam redes de temas. Desse 
modo, no sétimo capítulo temos exemplos dos seguintes te-
mas: metamorfose e pandeterminismo, esses são rupturas 
do limite entre matéria e espírito. Todorov escreve: “Pode-
mos assim, antecipar uma hipótese relativa ao princípio 
gerador de todos os temas reunidos nesta primeira rede: 
o passado do espírito à matéria se tornou possível” (2012, 
p. 61). Já no oitavo capítulo da obra, a rede temática prin-
cipal é o desejo sexual, que na maioria das vezes não apa-
rece na literatura fantástica e sobrenatural, mas, sim, no 
estranho social, remetendo e fazendo relação com o dia-
bo, o incesto, o homossexualismo, o amor a mais de dois, 
a crueldade – que provoca ou não o prazer –, entre outros 
elementos. Assim, percebemos a importância dos temas do 
eu, como realizações entre o homem e o mundo, e nos te-



144 Sheila Vassoler

mas do você, a relação do homem com seu desejo e, assim, 
com seu inconsciente.

Todorov recria sua trajetória dos oito capítulos no pe-
núltimo capítulo de sua belíssima teoria sobre o fantástico, 
dando o nome Os temas do fantástico: conclusão, no qual 
enfoca os principais elementos de cada capítulo e/ou as-
sunto examinado.

Todo o caminho percorrido até aqui localizou-se den-
tro do gênero, só em necessidades internas. Mas, o autor 
também se refere ao fantástico em suas funções. No último 
capítulo, com o nome A literatura e o fantástico, Todorov 
distingue a “função literária” e a “função social” do sobre-
natural. Como já vimos na rede dos temas do eu, que re-
metem à loucura, e, por isso, a sociedade condena tanto o 
pensamento do psicótico, como o do criminoso, como o do 
usuário de drogas. Assim também na rede do você existe, 
segundo Todorov, a penalização da sociedade pelos temas 
do incesto, da homossexualidade ou da sensualidade ex-
cessiva. Todos esses temas tabus foram e ainda são pena-
lizados e censurados pela nossa sociedade, claro que um 
pouco menos nos dias de hoje. 

Assim, a função social introduz elementos sobrenatu-
rais, sendo um recurso para evitar essa condenação. De acor-
do com Todorov: 

Mais que um simples pretexto, a fantástica é uma arma de com-
bate contra ambas as censuras: os excessos sexuais serão me-
lhores aceitos por todo tipo de censura se for dada à conta para 
o diabo (2012, p. 167). 

Já na função literária, a relação do sobrenatural com a 
narração volta-se então clara: todo texto no que intervém é 
um relato, pois o acontecimento sobrenatural modifica aci-
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ma de tudo um equilíbrio prévio, segundo a definição mesma 
de relato. 

Tanto a função social como a função literária tratam 
da transgressão de uma lei. Seja dentro da vida social ou 
do relato, a intervenção do elemento sobrenatural consti-
tui sempre uma ruptura no sistema de regras preestabele-
cidas e encontra nisso sua justificação.

O Anjo e o resto de nós sob a teoria de Todorov

 O anjo e o resto de nós, de Letícia Wierzchowski 
(2001), narra a história do núcleo familiar dos Flores. O 
casal Apolinário e Rosa dão início a uma família caracteri-
zada pela diferença e pelo estranhamento, numa vivência 
impregnada do humano. Marta Medeiros, na contracapa 
desse romance, tece a seguinte consideração: “Os persona-
gens são criaturas absurdas e ao mesmo tempo humanas, 
os diálogos são irônicos e ao mesmo tempo passionais, em 
tudo há graça e desgraça”. A cada página lida, há um acon-
tecimento inesperado, como um parto, um enforcamento, 
uma paixão, um escândalo, outra morte, etc.

Logo no início da narrativa, Rosa casa-se com Apo-
linário Flores, sem saber que da sua carne haveriam de 
nascer loucos e anjos, amantes e medrosos de amor. Tanto 
Apolinário Flores, “que herdara do pai os amores de labo-
ratório, o gosto pelas decantações e misturas, o riso macio, 
a miopia e a memória pouca” (WIERZCHOWSKI, 2001,  
p. 8), como Rosa, que possuía, segundo seu marido, aroma 
sobrenatural, são dois representantes de seres humanos 
extraordinários. E ainda, segundo Apolinário, ele desven-
daria de sua esposa “os segredos fragrantes de seu corpo, 
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de sua boca que cheirava a rosas de primavera e de sua 
alma de serafim de igreja” (WIERZCHOWSKI, 2001, p. 7). 

Assim, logo no início da narrativa, percebemos uma 
obra encantada, pela forma de escrita da autora e, sobre-
tudo, pelos personagens que foram criados e que abrilhan-
tam a obra. Além da ambiguidade que se mantém do iní-
cio da obra, quando Apolinário afirma “que o sonho de sua 
vida iria, daquele dia em diante, estender-se por todas as 
horas do dia, porque agora sonhava acordado”, (WIERZ-
CHOWSKI, 2001, p. 7), até o fim, em que nos pergunta-
mos: realidade ou sonho? Verdade ou ilusão?

Portanto, segundo Todorov, em nosso dia a dia, com 
o mundo que nos rodeia, não conhecemos e nem convive-
mos com diabos, nem sílfides, nem vampiros, e, de repente, 
quando isso passa a acontecer, deve-se optar em tratar esses 
acontecimentos não explicáveis pelas leis do mundo familiar, 
como uma ilusão ou um produto da imaginação, e o mundo 
segue sendo o que é, ou o acontecimento é parte integrante 
da realidade, e assim a realidade está regida por leis que não 
conhecemos. Desse modo, existe um fenômeno que pode ser 
explicado ou por causas naturais ou sobrenaturais, portanto, 
o fantástico é essa vacilação entre ambas as opções.

Essa vacilação necessária para a existência do fantás-
tico faz-se presente do início ao fim da obra literária em 
questão. Assim sendo, serão apresentados trechos da obra 
que possuem características do gênero fantástico.

Já em seu título, O anjo e o resto de nós, a palavra 
anjo apresenta em todo o seu sentido a Igreja Católica e 
toda a religiosidade acerca desse personagem celeste. Em 
uma narrativa indireta livre, com evidências de que o am-
biente da história parece normal, já que se passa em uma 
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casa grande e de família, com um jardim e um laborató-
rio, o narrador nos surpreende ao comentar sobre o jardim 
da casa, dizendo: “Uma profusão de flores de todos os ti-
pos, aromas e cores, como se tudo aquilo fosse um gran-
de buquê pulsante e fantástico” (WIERZCHOWSKI, 2001,  
p. 16). A palavra fantástico no trecho suscita pensar que 
esse não é qualquer jardim, ele é fantástico, portanto não 
é um jardim ao qual temos acesso em nosso dia a dia, mas 
que pode ser, sim, especial, com flores diferentes, e de re-
pente criadas de um modo diferente.

Na obra, é comum aparecerem trechos nos quais os 
personagens preveem os acontecimentos, como uma pre-
monição que acaba acontecendo em algum ponto da his-
tória. Logo depois do casamento de Apolinário e Rosa, o 
personagem Apolinário, depois de ver que sua vida estava 
perfeita e que estava muito feliz, teve um pressentimento 
de que Deus estava lhe guardando alguma peça, ou seja, 
alguma coisa ruim lhe aconteceria. Apolinário diz: 

– Não – disse ele –, não acredito. Acho que Deus com seu séquito 
de padres é, isso sim, um belo engodo do diabo. [...] – E lhe digo 
mais, qualquer dia desses Deus ainda há de aprontar-me uma 
falseta. Eu sinto isso (WIERZCHOWSKI, 2001, p. 20). 

E em outro trecho, no qual Apolinário vê sua esposa 
acompanhada por quatro meninas que seriam suas filhas: 

[...] viu Rosa andando pelo jardim. Por um instante, pôde en-
xergá-la cercada de quatro meninas, risonha e mais feliz do 
que um querubim. [...] Apolinário não pôde saber que via um 
resvalo do futuro e que Rosa haveria de dar-lhe quatro reben-
tos, todas mulheres; mas terminada sua tarefa nesse mundo, 
haveria a esposa de sumir-se com o mesmo encanto e o mesmo 
perfume celestial com que surgira em sua vida árida de boticá-
rio (WIERZCHOWSKI, 2001, p. 20).



148 Sheila Vassoler

Com isso, ficamos imersos nessa vacilação, em que 
tanto o leitor como também o personagem Apolinário ve-
em-se na hesitação experimentada de seres que só conhe-
cem as leis naturais frente a acontecimentos aparente-
mente sobrenaturais. Assim, com o decorrer da história, 
tem-se a confirmação de que o que Apolinário previu de 
fato se sucedeu. Então entendemos que Apolinário é um 
homem diferente, com poderes de ver o futuro, e ao mesmo 
tempo um homem normal, que tem sua casa, seu emprego, 
sua mulher e sua família.

Ao nascer a primeira filha de Apolinário e Rosa, cha-
mada Violeta, percebemos que assim como as loucuras 
de Apolinário, e como o cheiro de rosa e os ares de que-
rubim de sua esposa, a filha seria outro ser encantado 
e que veio ao mundo muito diferente dos bebês comuns 
que estamos acostumados a ver. Violeta “[...] era em tudo 
um bebê saudável e formoso, mas possuía um ar de ou-
tro mundo. Sim, porque os cabelos da menina, que nessa 
época não passavam de um chumaço mínimo, eram lilases”  
(WIERZCHOWSKI, 2001, p. 23), e além disso “[...] ha-
viam-na batizado com o nome mais apropriado para ela. 
Porque Violeta Flores cheirava mesmo a violetas” (WIER-
ZCHOWSKI, 2001, p. 24), e também porque “Era inteli-
gente e esperta, mas com umas luzes que não eram desse 
mundo” (WIERZCHOWSKI, 2001, p. 45). 

Assim, ficamos nessa vacilação, se a menina era mes-
mo um anjo ou apenas tinha as características de um, e se 
seu cabelo era lilás por causa de alguma alteração genética 
ou se a criança era mesmo de outro mundo. Ao citar alguns 
escritores franceses e suas definições do fantástico, Todorov 
parafraseia-os afirmando: “[...] há de cada vez o ‘mistério’, o 
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‘inexplicável’, o ‘inadmissível’, que se introduz na ‘vida real’, 
ou no ‘mundo real’, ou ainda na ‘inalterável legalidade co-
tidiana’” (2012, p. 32). Esse mesmo mistério de que fala 
Todorov envolve as outras filhas do casal, que possuem ca-
racterísticas próprias, mas com uma em comum, cada uma 
herdara do ventre da mãe os cheiros de flores condizentes 
com seus nomes. Observando os seguintes fragmentos: 
“Pegou Margarida [...] aspirando os odores da criança com 
a atenção de um predador. Foi assim que descobriu, ater-
rado, que a menina tinha cheiro de margaridas” (WIERZ-
CHOWSKI, 2001, p. 31), e também: “Gardênia Esmeralda 
chegou ao colo da mãe com uma cabeleira vermelho-vivo 
tão intenso que Rosa achou que tinham esfregado a cabeça 
da filha no barro sangrento das ruas” (2001, p. 35).

Em todas as suas gestações, a personagem Rosa mal 
ganhava uma filha e estava grávida novamente. Assim: 
“Apolinário Flores [...] tratou de cheirar o cangote da es-
posa para comprovar que o perfume dela aumentara como 
havia acontecido nas outras três gestações. Descobriu que 
não só lhe cresceram os odores fragrantes, como se haviam 
adocicado” (WIERZCHOWSKI, 2001, p. 46). Além do fato 
extraordinário de a mulher ter cheiro de rosas, esse cheiro 
ainda sofria mutação por conta de que no seu ventre esta-
ria para chegar mais uma menina com cheiro de flor. 

Macumba, o empregado da casa, sabia que a patroa só 
teria filhas mulheres e concluiu: “A senhora, dona Rosa, foi 
talhada pra ter filhas mulheres. Homem não vinga em seu 
ventre” (WIERZCHOWSKI, 2001, p. 46). Essa afirmação 
“homem não vinga em seu ventre” traz à tona a impossibi-
lidade de uma mulher ser predestinada a gerar só filhas 
mulheres, deixando uma vacilação em torno dessa afirma-
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ção, pois será que se gerasse outros filhos, nasceriam mes-
mo só mulheres?

A confirmação da visão do personagem Apolinário, na 
qual ele viu Rosa com quatro filhas, torna-se pertinente 
já que com o nascimento da quarta filha, Rosa morre no 
parto e deixa de herança para a recém-nascida seu nome e 
também seu cheiro: “[...] E que Rosa esperara até ter nos 
braços a filha, tomara tanta perfeição, e depois partira de 
mão com algum anjo de Nosso Senhor” (WIERZCHOWSKI, 
2001, p. 52). “Foi enterrada com o júbilo no rosto de queru-
bim [...]” (2001, p. 54). As expressões “anjo de Nosso Senhor” 
e “júbilo de querubim” relembram novamente a Igreja Ca-
tólica, retratando uma história de fé e de personagens que 
se igualam em suas características com essas figuras sobre-
naturais. Fica a dúvida, e portanto a vacilação: Rosa seria 
mesmo um anjo, que chegou ao mundo para cumprir sua 
missão de gerar quatro filhas, ou era apenas uma mulher 
comum com características angelicais? Segundo Todorov: 
“O fantástico implica pois uma integração do leitor no mun-
do das personagens; define-se pela percepção ambígua que 
tem o próprio leitor dos acontecimentos narrados” (2012,  
p. 37). Portanto, o leitor é parte fundamental para a exis-
tência do fantástico, já que é ele quem tem essa percepção 
dos personagens e da própria história relatada.

Depois da morte da esposa, o personagem Apolinário 
começa a apresentar vários comportamentos que remetem 
à loucura, como se evidencia no seguinte trecho:

Viu-o mastigando as samambaias do corredor com uma avidez 
de cavalo, e alarmou-se. Apolinário assegurou ao negro que a 
planta, por ter sido cuidada por Rosa, tinha o cheiro da esposa 
morta, e que ele não resistiu, comendo-a inteira de pura sauda-
de (WIERZCHOWSKI, 2001, p. 58).
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Violeta, a mais velha das meninas flores, via e convi-
via com os espíritos, a mãe morta também lhe aparecia: 
“[...] descobriu-a entre as estantes de cheiros do laborató-
rio, materializada e fragrante numa nuvem diáfana. Como 
Apolinário não a visse, teve dúvida se a tal aparição era 
fruto de sua imaginação” (WIERZCHOWSKI, 2001, p. 60); 
e em outro trecho: “Rosa Flores tornou a apareceu [...], com 
os mesmos ares fragrantes que tinha em vida e com os mes-
mos olhos de noite escura, [...] satisfeita em ser um fantas-
ma raro e silencioso” (2001, p. 62). É nessa vacilação que o 
leitor se vê inserido, junto com a história, entre saber se de 
fato esses espíritos aparecem para Violeta ou se ela apenas 
os imagina, remetendo à saudade que sente da mãe.

De acordo com Todorov, “O narrador guarda assim dis-
tância em relação ao homem ‘normal’ e se aproxima da per-
sonagem: a certeza de que se trata de loucura cede lugar 
à dúvida, ao mesmo tempo” (2012, p. 45). Essa reflexão do 
autor pode ser vista no personagem Apolinário, que possui 
memória pouca e, com isso, pratica muitos atos de loucura, 
como no trecho a seguir, em que degola o próprio gato: “O 
gato tinha os olhos arregalados e fora das órbitas, e quan-
do Macumba chegou mais perto, viu que lhe haviam torci-
do o pescoço. – Gato morto é sinal de desgraça – sentenciou” 
(WIERZCHOWSKI, 2001, p. 79). A sentença de Macumba 
sobre o azar de se ter um gato morto, acabou sendo, den-
tro da história, um elo entre muitos acontecimentos estra-
nhos, extraordinários e desgraciosos que permeou até o 
fim a história da família Flores. Podemos destacar tam-
bém o culto às superstições, como o do caso do gato morto, 
e o significado disso dentro do romance, já que cria muitos 
acontecimentos tristes e inesperados dentro da obra. 
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A autora acrescenta ao romance um personagem, 
Bento Vendaval, que é crucial para os acontecimentos da 
história pelo fato de trazer muita desgraça para a vida da 
família Flores, já que ele se envolve e engana todas as qua-
tro filhas Flores. Bento sonhara com Macumba, emprega-
do e protetor das meninas Flores: “Bento viu o negro forte 
e sem idade e recordou-se do sonho que tivera, mas lhe 
faltava a profundeza de alma necessária para que compre-
endesse que não havia tido um sonho ruim, e sim um aviso”  
(WIERZCHOWSKI, 2001, p. 88). Esse aviso não foi enten-
dido por Bento, que continuou se envolvendo com as qua-
tro irmãs e as enganando.

No trecho, “A figura de Bento Vendaval cercou-a feito 
sombra, e junto com ela lhe vinha sempre um arrepio de 
quase morte” (WIERZCHOWSKI, 2001, p. 95), como em 
muitas outras passagens do romance, os personagens osci-
lam entre o sentimento que os habita e os avisos que rece-
bem, em forma de pressentimentos, o que faz, consequen-
temente, que vacilem e se mostrem infelizes e receosos com 
as situações que acontecem, como no caso citado, em que 
o “arrepio de quase morte” enfrenta o amor de Violeta por 
Bento.

Em uma conversa, as três irmãs mais novas, Margari-
da, Gardênia e Violeta, descobrem que amam o mesmo cana-
lha e que todas tinham sido enganadas com falsas promes-
sas. Então Macumba cuida da situação, já que não queria 
ver as suas meninas sofrerem: “Bento ameaçou gritar e ele 
desferiu-lhe outro tapa, dessa vez no ouvido. Foi um infer-
no, e o diabo veio-lhe das sombras, feito sombra que era”  
(WIERZCHOWSKI, 2001, p. 103). Aqui, observa-se que o 
sonho que Bento teve nada mais foi do que um aviso. E 
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ainda: “Quando Bento Vendaval pôde afastar o fantasma 
da morte, veio-lhe o fantasma da castração, e ele chorou 
feito um bebê de colo” (WIERZCHOWSKI, 2001, p. 105). 
A autora utiliza palavras que nos remetem à morte, como: 
inferno, diabo, sombra, castração, ressaltando e prenden-
do-nos a imaginar a cena descrita e a sofrer como Bento, 
mas, ao mesmo tempo, a se sentir vingado como Macumba.

Violeta, sendo a menina Flores mais intuitiva e in-
conformada com as tragédias que se sucederam e que 
ainda viriam, chorou muito com a desgraça: “Violeta en-
xergou Bento nadando numa poça de sangue, sozinho e 
ferido, e chorou muito e muito, porque foi a única a com-
preender a desgraça que sucedera naquela noite de terror”  
(WIERZCHOWSKI, 2001, p. 106).

No romance, várias são as situações em que são dego-
lados animais dentro da casa da Praça das Amoreiras pelo 
personagem Apolinário, que, ao escutar vozes, pensa que 
viriam dos animais, por isso os mata de pura raiva: “Furio-
so, abriu o armário da cozinha, pegou um facão e, no jar-
dim, degolou uma por uma as seis araras coloridas, achan-
do que eram elas que assustavam as almas dos defuntos”  
(WIERZCHOWSKI, 2001, p. 107). Essas mortes acabam 
deixando a narrativa e também o leitor cada vez mais 
intrigados com as loucuras de Apolinário Flores. Seus 
ataques de fúria também são evidenciados no seguin-
te trecho: “Nem a doçura da rapariga, nem seus ares de 
fada e nem o fantasma de Rosa conseguiram amenizar o 
ataque de fúria do qual foi acometido Apolinário Flores”  
(WIERZCHOWSKI, 2001, p. 110).

As tragédias só se confirmavam com o passar da his-
tória, pois, em cada página, tristezas, suicídios e assassi-
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natos aparecem sucessivamente e prendem cada vez mais 
o leitor. Na passagem: “Estava certa que Deus se voltara 
contra eles e, na terceira noite de seus pavores, Rosa Arcá-
dia despertou com Margarida fazendo-lhe o sinal da cruz 
na testa” (WIERZCHOWSKI, 2001, p. 111). Margarida ao 
saber que a irmã, Rosa Arcádia, ficara grávida de Bento 
Vendaval na época em que ele se envolvia com todas as 
irmãs, começa a achar que Deus de fato se revoltara com 
eles e passava seus dias rezando e indo às missas.

A sequência de tragédias não para de se suceder com 
a família Flores. A personagem Violeta vê a morte de Ma-
cumba: 

Virou-se para ver quem a chamava, quando notou uma luz cla-
ra e suave e viu o riso branco e quebrado de Macumba, mas o 
negro sequer estava ali. Por ter bons olhos para as coisas do 
além, Violeta soube: morrera aquele que lhe fora pai e mãe  
(WIERZCHOWSKI, 2001, p. 114). 

A morte de Macumba está ligada à sua vingança, já 
que, após vingar-se de Bento, capando-o, teve de ver a me-
nina Rosa Arcádia, que estava grávida, casar-se com Ben-
to, que não confessou que havia sido mutilado.

Percebemos a relação da personagem Violeta cada vez 
mais forte com suas visões, fazendo-nos refletir e se ques-
tionar sobre a seguinte questão: a personagem é humana, e 
tem alguns dons, ou não é humana, e, sim, alguém do além?

A personagem Rosa Arcádia morre no parto, como a 
sua mãe. Violeta vê nas cartas a tragédia que se repete: 

Violeta começou a chorar. Tirou do colete o baralho de ver o fu-
turo e abriu-o sobre a mesa. Veio a carta da morte, e ela arre-
matou triste: Não há jeito mesmo. Filha que faz mãe morrer 
no parto, morre de parto também. Bem que Macumba avisou 
(WIERZCHOWSKI, 2001, p. 123).
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Portanto, segundo Todorov:

Primeiro, é preciso que o texto obrigue o leitor a considerar o 
mundo das personagens como um mundo de criaturas vivas e 
a hesitar entre uma explicação natural e uma explicação so-
brenatural dos acontecimentos evocados. A seguir, a hesitação 
pode ser igualmente experimentada por uma personagem [...]. 
Enfim, é importante que o leitor adote uma certa atitude para 
com o texto: ele recusará tanto a interpretação alegórica quanto 
a interpretação “poética” (2012, p. 38).

Assim, consideramos que a morte de uma mãe no par-
to não é tão normal, mas possível de acontecer, o que não 
se espera, e que, por consequência, surpreende, é que a fi-
lha que teve a mãe morta no parto acabe morrendo em seu 
parto também. Trazendo à tona não um acaso, mas o fato 
de a personagem estar predestinada a isso. 

Com a morte da menina Flores, somos surpreendidos 
por outra cena: “Nas portas do céu, encontrou ainda Ma-
cumba, que a esperava para um último adeus. [...] Disse-
-lhe que vivesse bem os anos da eternidade, que haveriam 
ainda de topar-se em outras eras [...]” (WIERZCHOWSKI, 
2001, p. 123). Esse trecho que nos remete à vida após a 
morte, também nos parece irreal, mas possível de existir, 
sobre a perspectiva do mundo espiritual e que, por conse-
quência do fato, confirma tal possibilidade.

A personagem Gardênia, que esperava um filho de um 
homem que nem sabia ao certo quem era, mas que acha-
va ser um rei africano que passara pela cidade, gerou um 
filho também diferente das outras crianças, mas não dife-
rente dos da família em que vivia: 

O menino exalava um cheiro forte e cálido de hortelãs, mas não 
era um cheiro pouco, era um cheiro tão bom e tão presente que 
era quase possível tocá-lo, como se o cheiro fosse a sombra do 
menino (WIERZCHOWSKI, 2001, p. 152). 
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Assim, as gerações na família Flores foram marcadas 
pela continuação de estranhezas e de seres humanos má-
gicos, o que os tornam extraordinários. 

Com o fim do romance, percebemos que ao ver sua 
família completa, Apolinário morre, morre porque aceita a 
morte e sabe que já era a sua hora: “O velho empolgou-se 
e disse que aquele era o cheiro dos dias de se morrer e que 
sentia uma fome de flores que estava enrolada em suas 
entranhas havia muito tempo, desde que morrera a esposa” 
(WIERZCHOWSKI, 2001, p. 217). 

E no seguinte trecho, representa-se a essência da obra:

[...] Deus lhe tinha sido mesmo justo, porque tudo que Ele le-
vara foi-lhe devolvido em dobro, e que ele, Apolinário, havia 
resistido por mais de noventa anos, vira morrer duas filhas e 
uma neta, perdera um anjo pelo céu, tudo isso para deixar no 
mundo Rosa Maria e Emanuela, tão perfeitinhas e normais, 
mas que levavam no sangue um sem-fim de genes fantásticos  
(WIERZCHOWSKI, 2001, p. 218).

“Um sem-fim de genes fantásticos” é o que está expres-
so na obra, genes fantásticos que acabaram extraindo um 
mundo mágico em que os personagens foram inseridos, e 
no qual acabam por inserir também o leitor, que se vê in-
corporado e participando dessa vacilação a todo o momento.

As personagens Rosa Maria e Emanuela, filhas gême-
as de Ariel, com uma moça chamada Adelaide, foram as 
únicas netas de Apolinário que nasceram sem nenhuma 
esquisitice, mas amavam morar naquela casa fantástica: 
“Rosa Maria e Emanuela nunca haveriam de se esquecer 
da falastrina do bisavô, porque se abriu para elas um le-
que de magia que nunca imaginaram existir na velha casa 
da Praça das Amoreiras” (WIERZCHOWSKI, 2001, p. 207). 
Essa palavra, magia, define e expressa toda a história da 
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família Flores, desses seres “personagens” extraordinários 
e ao mesmo tempo humanos, que despertam através do 
inesperado e irreal, essa magia.

De acordo com Todorov: “A hesitação do leitor é pois 
a primeira condição do fantástico” (2012, p. 37). Portanto, 
comprovamos que o romance escrito pela autora Letícia 
Wierzchowski, intitulado O anjo e o resto de nós, apresen-
ta ao longo de toda a narrativa elementos pertencentes 
à teoria de Tzvetan Todorov sobre o gênero da literatura 
fantástica, sendo um exemplo da ambiguidade fantástica, 
que gira em torno da loucura, da premonição, das crenças, 
enfim, da dúvida.

A passagem do fantástico e a dúvida: o estranho ou o maravilhoso?

Como vimos anteriormente, o fantástico dura apenas 
o tempo da hesitação, ou seja, na indecisão do leitor e do 
personagem em perceber e decidir se o que acontece depen-
de ou não da realidade, tal qual existe na opinião comum.

Todorov escreve que a história fantástica é o limite 
entre outros dois gêneros, ou seja:

No fim da história, o leitor, quando não a personagem, toma 
contudo uma decisão, opta por uma ou outra solução, saindo 
desse modo do fantástico. Se ele decide que as leis da realidade 
permanecem intactas e permitem explicar os fenômenos descri-
tos, dizemos que a obra se liga a um outro gênero: o estranho. 
Se, ao contrário, decide que se devem admitir novas leis da na-
tureza, pelas quais o fenômeno pode ser explicado, entramos no 
gênero do maravilhoso (2012, p. 48).

Portanto, o estranho realiza somente uma condição 
do fantástico; ele descreve reações – geralmente de medo 
– que provêm exclusivamente dos sentimentos dos perso-
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nagens, e esse pensamento não desafia a razão. O mara-
vilhoso, de outro modo, lança mão do sobrenatural e não 
provoca reações em seus personagens. Verificamos que o 
fantástico parece não ser um gênero autônomo, mas, sim, 
um limite entre outros dois gêneros: o estranho e o mara-
vilhoso, sendo assim, ele leva uma vida cheia de perigos.

De acordo com Todorov:

O estranho realiza, como se vê, uma só das condições do fan-
tástico: a descrição de certas reações, em particular do medo 
está ligado unicamente ao acontecimento material que desafie 
a razão [...] (2012, p. 53). 

Sendo assim, o estranho é um gênero que engana um 
pouco o leitor, pois ele só se define no desfecho da obra, 
apenas quando se descobre que o fantasma era alguém, e 
não uma entidade, que o lobisomem é um homem com hi-
pertricose ou que tudo foi somente um sonho, e não existiu 
de fato. O estranho é capaz de confundir o leitor, mas sem-
pre se revela no final. 

No fantástico-estranho, os acontecimentos que pare-
cem sobrenaturais ao longo de toda a história, no fim, re-
cebem uma explicação racional, e podem perfeitamente ser 
explicados pelas leis da razão, mas são, de uma maneira ou 
de outra, incríveis, extraordinários, chocantes, singulares, 
inquietantes, insólitos, e, por essa razão, provocam tanto 
na personagem como no leitor reação semelhante àquela 
que os textos fantásticos nos tornaram familiar.

Desse modo, na obra O anjo e o resto de nós, o fantás-
tico-estranho não se apresenta como principal caracterís-
tica, que é o de provocar medo, pois na obra em nenhum 
momento os personagens, assim como o leitor, passam por 
essa sensação. Mas um aspecto em especial do fantástico-
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-estranho deve ser considerado, já que se faz presente no 
romance e pode ser uma explicação racional para todos os 
acontecimentos que permeiam a narrativa, nas situações 
incríveis, inquietantes e extraordinárias, como no trecho: 

[...] Deus lhe tinha sido mesmo justo, porque tudo que Ele le-
vara foi-lhe devolvido em dobro, e que ele, Apolinário, havia 
resistido por mais de noventa anos, vira morrer duas filhas e 
uma neta, perdera um anjo pelo céu, tudo isso para deixar no 
mundo Rosa Maria e Emanuela, tão perfeitinhas e normais, 
mas que levavam no sangue um sem-fim de genes fantásticos  
(WIERZCHOWSKI, 2001, p. 218).

Ou seja, com essa explicação supostamente racional 
descrita quase no fim da obra, podemos concluir que, por 
todos os acontecimentos fantásticos, as personagens ex-
traordinários e as situações diversas existentes, há uma 
explicação, ou seja, a família Flores tem no sangue “um 
sem fim de genes fantásticos”. Assim, não temos todos os 
indícios para comprovar que se trata de uma obra de gê-
nero unicamente estranho, já que ela não apresenta todas 
as características para ser considerada como tal, mas não 
podíamos deixar de considerá-lo.

Já no fantástico-maravilhoso, Todorov (2012) insere 
as narrativas que se apresentam como fantásticas e que 
terminam por uma aceitação do sobrenatural, essas nar-
rativas estão mais próximas do fantástico puro, pois esse, 
pelo próprio fato de permanecer sem explicação, não-racio-
nalizado, sugere-nos realmente a existência do sobrenatu-
ral. O maravilhoso é a condição em que os seres fantásticos 
e as próprias situações singulares não afetam a sensibili-
dade dos personagens e, consequentemente, também não 
a do leitor. 
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Em O anjo e o resto de nós, a aceitação do sobrenatu-
ral, que faz parte do fantástico-maravilhoso, está presente 
desde o início até o fim da narrativa, tornando-a mais pró-
xima do fantástico puro, pois, assim como os personagens 
se posicionam em relação aos acontecimentos fantásticos, 
maravilhosos, estranhos e surpreendentes, assim também 
o leitor se coloca em relação ao romance, não existe em am-
bas as partes um sentimento de estranhamento ou de ne-
gação dos acontecimentos, mas, sim, uma aceitação, como 
se tudo aquilo fosse normal.

Os trechos destacados a seguir expressam como as 
aparições da mãe morta para a filha Violeta não afetam 
nem a sensibilidade da personagem e, assim, nem a do lei-
tor. Como se aquilo que estivesse acontecendo fizesse parte 
do mundo em que os personagens estão inseridos, não há 
medo, nem negação, e, sim, uma aceitação da aparição da 
mãe depois de morta: “[...] mas sentiu então um cheiro de 
flor e deu de cara com a mãe, etérea e fluida, sorrindo-lhe 
com a brandura de um anjo de afresco”, e ainda: “Rosa sor-
riu um riso lânguido de além túmulo e foi desvanecendo-se 
nos ares feito uma sombra inundada pela luz. Por fim, res-
tou ali apenas um morno cheiro de amêndoas, suficiente 
para despertar Apolinário [...]” (WIERZCHOWSKI, 2001, 
p. 68), como também em: “Violeta teve certeza de que não 
sonhava, de que a mãe estava ali dividindo aquela sauda-
de com eles, e tão bela como um sonho bom”, ou em: “[...] 
rindo para as paredes desbotadas e conversando com um 
sem-fim de fantasmas que lhe faziam companhia feito um 
séquito de outro mundo” (WIERZCHOWSKI, 2001, p. 216).

O personagem Ariel, sobrinho de Violeta, também 
possuía o dom de ver os defuntos: “Não tinha asas como o 
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irmão gêmeo, mas enxergava os defuntos com muito mais 
clareza do que Violeta, de modo que passou a ser o elo de 
Rosa com Apolinário” (WIERZCHOWSKI, 2001, p. 135). 
Assim, entendemos que as aparições dos mortos para algu-
mas pessoas dentro da casa da Praça das Amoreiras, além 
de ser comum na vida dos personagens, servia de elo entre 
os demais personagens, que não possuíam o dom.

Outro fato muito importante na obra é o nascimento 
de gêmeos anjos na família Flores: “– Esses dois têm uns 
ares angelicais, merecem nomes de anjo. – E arrematou: 
– Vão chamar-se Ariel e Emanuel” (WIERZCHOWSKI, 
2001, p. 125). Emanuel nasceu com asas: “O menino não 
tinha nem um dente crescendo, mas tinha uma asa” (Wier-
zchowski, 2001, p. 127), e ainda: “Ficou então decidido que 
iriam cortar as asas do menino para que ele não se machu-
casse tentando voar, até mesmo porque, se era um anjo ca-
ído, melhor que ficasse aqui em baixo” (WIERZCHOWSKI, 
2001, p. 128). Assim, o fato de um menino recém-nascido 
ter asas não surpreende os personagens, que o aceitam 
como se fosse um ser humano normal, apenas lhe cortam 
as asas, para prevenir que voasse.

Ainda, segundo Todorov, no caso do maravilhoso:

[...] os elementos sobrenaturais não provocam qualquer reação 
particular nem nas personagens, nem no leitor implícito. Não 
há uma atitude para com os acontecimentos narrados que ca-
racteriza o maravilhoso, mas a própria natureza desses aconte-
cimentos (2012, p. 60).

Portanto, não é apenas a criação de outro mundo, pois 
o maravilhoso ocorre em nosso mundo também, mas, sim, 
há uma espécie de acordo prévio entre o narrador e o leitor, 
para que esse perceba que no universo literário no qual 
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ele está se inserindo pela leitura, tudo é permitido, não há 
estranhamento.

Após todas as considerações feitas sobre os dois gê-
neros vizinhos do fantástico, o estranho e o maravilhoso, 
dos quais percebemos que na obra de Wierzchowski há ele-
mentos tanto de um quanto do outro, deparamo-nos nova-
mente com a indecisão, pois não sabemos como explicar os 
fenômenos estranhos que ocorrem; todavia, também não 
estamos prontos a admitir o sobrenatural tão facilmente 
quanto o natural.

Levamos em consideração essa conclusão, porque, 
ainda segundo Todorov:

A definição clássica do presente, por exemplo, descreve-o como 
um puro limite entre o passado e o futuro. A comparação não 
é gratuita: o maravilhoso corresponde a um fenômeno desco-
nhecido, jamais visto, por vir: logo, a um futuro; no estranho, 
em compensação, o inexplicável é reduzido a fatos conhecidos, a 
uma experiência prévia, e daí ao passado. Quanto ao fantástico 
mesmo, a hesitação que o caracteriza não pode, evidentemente, 
situar-se senão no presente (2012, p. 49).

Esse puro limite entre o passado e o futuro, que é o 
presente, ou seja, o próprio fantástico com sua hesitação 
é o que corresponde à obra em análise, pois sua narrativa 
está escrita no presente. Portanto, a obra O anjo e o resto 
de nós possui apenas uma das características do estranho, 
que é a explicação racional para os acontecimentos inco-
muns que ocorrem, e que está apresentada na obra, como 
já mostrado (a existência de genes fantásticos no sangue 
da família Flores), mas a principal característica do estra-
nho, que é o medo do sobrenatural, em nenhum momento 
ocorre no romance. Enquanto o maravilhoso, que, segundo 
Todorov (2012), é um gênero mais próximo do fantástico 
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puro, é melhor percebido dentro da obra, porque se apre-
senta na aceitação dos acontecimentos sobrenaturais vivi-
dos pelos personagens.

Como diz Louis Vax, “[...] a arte fantástica ideal sabe 
se manter na indecisão” (1960, p. 98 apud TODOROV, 
2012, p. 50). Assim, após todas as considerações, percebe-
mos que a obra O anjo e o resto de nós, da autora Letícia 
Wierzchowski, é um romance muito rico, no qual a fantás-
tica de Todorov acrescenta subsídios teóricos importantes 
para concluir que ela tanto apresenta elementos estranhos 
como maravilhosos em sua estrutura, sendo uma obra pu-
ramente fantástica, que transgride e subverte as leis natu-
rais do universo concreto, inserindo o sobrenatural.

Redes de temas: Eu/Tu e suas funções sociais e literárias

Em Introdução à literatura fantástica, Todorov expli-
ca, particularmente no sétimo e oitavo capítulos, duas re-
des de temas presentes na literatura fantástica, que foram 
divididas na rede de temas do eu (do olhar) e na rede de 
temas do tu (ou do discurso). Os temas do eu (do olhar) 
referem-se ao “isolamento do homem em sua relação com 
o mundo que constrói, enfatizando esse confronto sem que 
um intermediário tenha que ser nomeado” (TODOROV, 
2012, p. 164). Os temas do tu (ou do discurso) tratam da 
sexualidade, da relação do homem com seu desejo, com 
forte ação sobre o mundo circundante; descrevem o desejo 
sexual, que na maioria das vezes não aparece na literatura 
fantástica ao sobrenatural, mas sim ao “estranho” social, 
remetendo e fazendo relação ao diabo, ao incesto, ao ho-
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mossexualismo, ao amor a mais de dois, à crueldade que 
provoca ou não o prazer, entre outros elementos.

No romance O anjo e o resto de nós, destacam-se os 
temas da rede do tu, em que o amor, assim como o desejo 
e o sexo, estão presentes em alguns dos personagens. Na 
história, as quatro irmãs Flores apaixonam-se pelo mes-
mo homem, Bento Vendaval, que chega à cidade de Águas 
Claras para abrir seu próprio negócio. Assim, ele passa a 
galantear e a ter casos com as irmãs, sem que elas soubes-
sem que estavam se envolvendo com o mesmo canalha. No 
seguinte trecho, percebe-se o envolvimento de Bento com 
as irmãs: 

E assim, quedaram-se os dois, num jogo de gato e rato onde 
se revezavam os papéis, de forma que Bento fugia dela e mais 
tarde a perseguia, e rolava em amores por Violeta e beija-
va a boca de Rosa, e declamava poesias no ouvido de Marga-
rida, e acariciava a pele de Gardênia, mas pensava em Rosa  
(WIERZCHOWSKI, 2001, p. 87).

Violeta, a mais velha, como tinha o dom da premonição, 
logo se apaixonou, mas soube que não seria feliz. “Viu-o so-
zinho no balcão, viu-o cercado das mulheres de sua vida, e 
compreendeu que amava o único homem que nunca have-
ria de poder fazê-la feliz” (WIERZCHOWSKI, 2001, p. 83). 

Segundo Todorov: “Mais além deste amor intenso mas 
“normal” por uma mulher, a literatura fantástica ilustra 
muitas transformações do desejo” (2012, p. 140). Essas 
transformações do desejo expressas pelo teórico exprimem, 
neste caso, o desejo não por apenas uma mulher, mas por 
várias, e ainda, da mesma família, indicando assim um 
amor fora da normalidade, mas possível de existir.
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Depois que as irmãs descobrem o mal feito, Margari-
da, a irmã do meio, foge da casa da Praça das Amoreiras e 
casa-se com três homens: “[...] contou que passara por uma 
cidade onde vivia uma Margarida que tinha três esposos e 
que já procurava um quarto, porque os três não lhe satisfa-
ziam” (WIERZCHOWSKI, 2001, p. 144). Esse amor a mais 
de dois, um dos temas da rede do tu, remete ao “estranho 
social” e também à relação do homem com seu desejo e, as-
sim, com seu inconsciente. Todorov destaca que “O desejo 
sexual exerce aqui sobre o herói um domínio excepcional” 
(2012, p. 136).

Todorov também escreve, na rede de temas do tu, so-
bre a crueldade e a violência, expondo que:

Um lugar a parte deve ser dado à crueldade e à violência, mes-
mo que sua relação com o desejo esteja fora de dúvidas. Do mes-
mo modo, as preocupações concernentes à morte, à vida depois 
da morte, aos cadáveres e ao vampiro, estão ligadas ao tema do 
amor. O sobrenatural não se manifesta com igual intensidade 
em cada um dos casos: ele aparece para dar a medida de dese-
jos sexuais particularmente poderosos e para nos introduzir na 
vida depois da morte. Ao contrário, a crueldade ou as perversões 
humanas não saem geralmente dos limites do possível e esta-
mos em presença, digamos, apenas do socialmente estranho e 
improvável (2012, p. 147).

Em O anjo e o resto de nós, a violência se faz pre-
sente, conforme se observa no seguinte trecho: “Quando 
Bento Vendaval pôde afastar o fantasma da morte, veio-
-lhe o fantasma da castração, e ele chorou feito um bebê 
de colo” (Wierzchowski, 2001, p. 105). Bento foi castra-
do pelo negro Macumba, empregado da casa e protetor 
das irmãs que foram enganadas por Bento. E a cruelda-
de, no seguinte: “O berro que deu ao descobrir as faltas 
do esposo repercutiu pela casa feito um grito de inferno”  
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(WIERZCHOWSKI, 2001, p. 116). Nesse trecho, a cruel-
dade se faz presente porque uma das irmãs, Rosa, casa-se 
com Bento, pois quando se envolveu com ele, acabou en-
gravidando. Sem saber que o marido havia sido castrado, 
descobriu na noite de núpcias a crueldade praticada contra 
Bento como também que ele não lhe contara que havia sido 
castrado.

Outro aspecto da rede do tu remete e faz relação com o 
diabo, ser sobrenatural que está presente em muitas obras 
fantásticas como também no romance que está sendo ana-
lisado. A seguinte fala da personagem Gardênia, uma das 
irmãs enganadas por amor, expressa em seu discurso sua 
opinião sobre o sexo e o amor: “Sim, porque o diabo não 
era o sexo, e sim o amor. Fora por amor que sofrera, e por 
amor não sofreria nunca mais” (WIERZCHOWSKI, 2001, 
p. 106). E outro momento, quando o menino Emanuel, que 
nascera anjo, ouve o conselho de sua tia Violeta sobre voar 
por aí: “– Não me voe por aí, Emanuel. A cidade é de pouca 
cultura, e será mais fácil que lhe julguem um demônio do 
que um anjo” (2001, p. 159). Esses dois trechos remetem à 
figura do demônio ou do diabo, estabelecendo, nessa rede, 
seres que permitem a sensação de medo, mas também de 
comparação com outras forças sobrenaturais, como o anjo.

Outro fato correspondente a essa rede é o amor proi-
bido entre dois primos, entre o anjo Emanuel e sua prima 
Afrodite. Sabendo que seu primo sendo um anjo podia ser 
perdoado pelo pecado por Deus, ela sendo uma humana 
tinha medo de ser castigada: “Emanuel vivia em seu en-
calço, deixando de lado seu espírito de anjo pacato para 
imitá-la nos menores detalhes, ambicionando o amor da 
menina com umas loucuras quase nada angelicais” (WIER-
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ZCHOWSKI, 2001, p. 144). Aqui, observa-se a relação que 
se faz, no sentido de que se o menino era um anjo, não po-
deria se apaixonar, ainda mais pela sua prima: 

Afrodite acalmou-se e contou que a professora lhe falara que 
os primos e os irmãos não podiam casar entre si. Disso nas-
ciam crianças filhas do demônio, com três olhos e duas cabeças 
e unhas de fogo e hálito de defunto (WIERZCHOWSKI, 2001, 
p. 163).

“Emanuel era um anjo, teria o perdão de Deus, mas 
ela era apenas uma moça de carne e osso que podia ser cas-
tigada” (WIERZCHOWSKI, 2001, p. 169). Emanuel: “Vivia 
num desespero de amar às escondidas, e de amar tanto já 
pensara em ir-se embora para o inferno. Mesmo anjo, Deus 
não o havia de querer no céu” (WIERZCHOWSKI, 2001, 
p. 180). Nessa situação, as leis naturais do homem, como 
o não envolvimento entre primos, perante a temeridade a 
Deus, exercem uma função mais poderosa do que o desejo 
sexual dos dois primos, ou seja, o medo às consequências 
do pecado.

Se a rede do tu nos remete aos tabus, e logo à cen-
sura, a mesma coisa acontece com os temas do eu, que 
acabam se referindo à loucura. Um exemplo no romance 
é o caso de Ariel, que vira pai e tem muito medo que suas 
filhas sofram de mutação sobrenatural já que toda a sua 
família possui ares estranhos: “No quarto ao lado Ariel 
virava e desvirava as gêmeas, e lhes cheirava o hálito e 
examinava suas fraldas sujas. Tinha medo que durante a 
madrugada elas sofressem alguma mutação inexplicável”  
(WIERZCHOWSKI, 2001, p. 201).

De acordo com Todorov, “[...] a função do sobrenatural 
é subtrair o texto à ação da lei e com isso mesmo trans-
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gredi-la” (2012, p. 168). Analisando os exemplos da obra 
de Wierzchowski, verifica-se que a condenação que alcança 
tanto a rede do tu como a do eu possui esses elementos 
sobrenaturais, que acabam sendo um recurso para evitar 
essa condenação.

Todorov (2012, p. 169) estabelece uma relação entre 
os temas da literatura fantástica com as investigações psi-
cológicas dos últimos cinquenta anos. Com isso, percebe-se 
que a ligação entre essas duas áreas se faz presente, assim 
como os temas tabus (da rede do tu) e a loucura (do tema 
do eu), não só na literatura criada, mas também em seres 
humanos, que buscam auxílio na psicologia, como forma de 
transgressão.

Os exemplos retirados do romance permanecem na 
rede fantástica, que Todorov expõe:

[...] o eu significa o relativo isolamento do homem em sua re-
lação com o mundo que constrói, enfatizando-se este confronto 
sem que um intermediário tenha que ser nomeado. O tu, ao 
contrário, remete precisamente a este intermediário, e é esta 
relação terça que se encontra na base da rede. Esta posição é 
assimétrica: o eu está presente no tu, mas não o inverso (2012, 
p. 164).

Entende-se que todos esses temas estabelecem a rela-
ção do homem com seu pensamento perante as leis e situa-
ções do mundo, como também as suas ações no mundo em 
que está inserido.

E ainda, segundo Todorov, o eu e o tu designam os 
dois participantes do ato do discurso: aquele que enuncia e 
aquele a quem nos dirigimos. Se acentuamos esses dois in-
terlocutores é porque cremos na importância primordial da 
situação do discurso, tanto para a literatura quanto fora 
dela.
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De acordo com Todorov, a função literária estabelece 
as seguintes funções:

Uma função pragmática: o sobrenatural emociona, assusta, ou 
simplesmente mantém em suspense o leitor. Uma função se-
mântica: o sobrenatural constitui uma própria manifestação, 
é uma autodesignação. Enfim, uma função sintática: ele entra 
dissemos, no desenvolvimento da narrativa (2012, p. 171).

Tanto a função social como a função literária tratam 
da transgressão de uma lei. Seja dentro da vida social ou 
do relato, a intervenção do elemento sobrenatural consti-
tui sempre uma ruptura no sistema de regras preestabele-
cidas e encontra nisso sua justificação.
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