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RESUMO  

 

 

 

Este trabalho analisa relações da experiência, memória e humor e investiga representações da 

infância, da velhice, da loucura e do alcoolismo no romance As Filhas do Arco-Íris, de 

Eulício Farias de Lacerda e em contos de Primeiras Estórias, de Guimarães Rosa, 

destacando-se que meninos, velhos, cegos e loucos, mesmo marginalizados, podem ser 

encarados como atores sociais na formação das comunidades. Verifica-se que essas 

personagens constituem uma coletividade no sentido de evocar a representação de indivíduos. 

Também se procura examinar práticas literárias e culturais no âmbito do sistema literário 

brasileiro, com ênfase em regionalismos, oralidade e considerações sobre literatura e 

sociedade. É desse modo que se busca observar que as obras destacadas estão inseridas numa 

discussão moderna acerca do desenvolvimento sociocultural. Portanto, a preocupação desta 

pesquisa deriva da discussão moderna acerca do desenvolvimento social. Diante disso, 

observa-se nos textos de Guimarães Rosa e de Eulício Farias um tratamento narrativo em 

torno dessas personagens, enfatizando que as situações vividas por eles envolvem 

experiências que os levam a construir, em relação ao contexto social, aspectos de 

amadurecimento, rememoração, compartilhamento, encantamento, viagem ao desconhecido, 

movimentos históricos, alegrias e tristezas, sempre demonstrando uma sintonia com a 

temática da modernidade. Assim, as condições sociais são interpretadas para evidenciar e 

confrontar: discriminação, amizade, conflito, respeito, marginalização, memória social. Ainda 

são estabelecidas comparações entre personagens do romance As Filhas do Arco-Íris com as 

de alguns contos de Primeiras Estórias, salientando-se considerações sobre o narrador, as 

inter-relações, regionalismo e relações entre literatura, organização e processo social. Esta 

pesquisa tem por base o conceito de sistema literário consolidado idealizado por Antonio 

Candido e os postulados de estudiosos e teóricos como: Walter Benjamin, Jacqueline Held, 

Mikhail Bakhtin, Roland Barthes, Ana Paula Pacheco, Serge Moscovici, François Laplantine, 

Liane Trindade. 

 

Palavras-chave: Narrador; Personagens; Representações sociais; Literatura e processo social. 
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ABSTRACT 

 

 

This work analyzes relationships of the experience, memory and humor and it investigates 

representations of the childhood, of the old age and of the madness in the novel As Filhas do 

Arco-Íris, by Eulício Farias de Lacerda and in stories of Primeiras Estórias, by Guimarães 

Rosa, standing out that boys, old, blind, crazy and alcoholism, same marginalized, they can be 

faced as social actors in the communities' formation. It is verified that those characters 

constitute a collectivity in the sense of evoking the individuals' representation. Also it tries to 

examine literary and cultural practices in the extent of the Brazilian literary system, with 

emphasis in regionalisms, orality and considerations on literature and society. It is in that way 

that she look for to observe that the outstanding works are inserted in a modern discussion 

concerning the partner-cultural development. Therefore, the concern of this research drift of 

the modern discussion concerning the social development. Before that, it is observed in 

Guimarães Rose's texts and of Eulício Farias a narrative treatment around those characters, 

emphasizing that the situations lived by them involves experiences that take them to build, in 

relation to the social context, ripening aspects, remembrance, sharing, enchantment, trip to the 

stranger, historical movements, happiness and sadness, always demonstrating a syntony with 

the theme of the modernity. Like this, the social conditions are interpreted to evidence and to 

confront: discrimination, friendship, conflict, respect, marginalization, social memory. They 

are still established comparisons among characters of novel As Filhas do Arco-Íris with the 

ones of some stories of Primeiras Estórias, being pointed out considerations on the narrator, 

the interrelations, regionalism and relationships among literature, organization and social 

process. This research has for base the concept of consolidated literary system idealized by 

Antonio Candido and the specialists' postulates and theoretical as: Walter Benjamin, 

Jacqueline Held, Mikhail Bakhtin, Roland Barthes, Ana Paula Pacheco, Serge Moscovici, 

François Laplantine, and Liane Trindade. 

 

 

 

Key Words: Narrator; Characters; Social representations; Literature and social process.   
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RESUMEN 

 

Este trabajo analiza relaciones de la experiencia, memoria y humor e investiga 

representaciones de la infancia, de la vejez, de la locura y del alcoolismo en el romance As 

Filhas do Arco-Íris, de Eulício Farias de Lacerda y en cuentos de Primeiras Estórias, 

Guimarães Rosa, destacando que los niños, viejos, ciegos y necios, incluso marginadas, puede 

ser visto como actores sociales en la formación de comunidades. Parece que estos personajes 

constituyen un colectivo con el fin de evocar la representación de los individuos. Si la 

demanda también examinar las prácticas literarias y culturales en el contexto de sistema 

literario brasileño, con énfasis en el regionalismo, la oralidad y consideraciones sobre la 

literatura y la sociedad. Es de esta manera que si la búsqueda tenga en cuenta que las obras se 

destacan insertado en un debate sobre el moderno desarrollo sociocultural. Por lo tanto, la 

preocupación de esta investigación radica en la discusión sobre el moderno desarrollo social. 

Además, se observa en los textos de Guimarães Rosa y Eulício Farias un tratamiento narrativo 

en torno a estos personajes, haciendo hincapié en que las situaciones experimentadas por ellas 

implican experiencias que les llevan a construir, en relación con el contexto social, aspectos 

de la maduración, y aquí, compartiendo, encantamiento, viaje a lo desconocido, movimientos 

históricos, alegrías y penas, mostrando siempre una sintonía con el tema de la modernidad. 

Aún son establecidas comparaciones entre personajes del romance As Filhas do Arco-Íris con 

las de algunos cuentos de Primeiras Estórias, destacando que las consideraciones sobre el 

narrador, a la interrelación, el regionalismo y las relaciones entre la literatura, organización y 

proceso social. Esta investigación se basa en el concepto de consolidado sistema literario 

idealizado por Antonio Candido y los postulados de estudiosos y teóricos como: Walter 

Benjamin, Jacqueline Held, Mikhail Bakhtin, Roland Barthes, Ana Paula Pacheco, Serge 

Moscovici, François Laplantine, Liane Trindade. 

 

Las Palabras de la llave: Narrador; Los carácteres; Las representaciones sociales; Literatura 

y el proceso social.       
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa faz uma leitura das obras As Filhas do Arco-Íris, de Eulício Farias de 

Lacerda e de Primeiras Estórias, de Guimarães Rosa, para investigar as representações da 

infância, da velhice, da loucura e relações da experiência, memória e humor, como também 

procura examinar práticas literárias e culturais no âmbito do sistema literário brasileiro, com 

ênfase em regionalismos, oralidade e considerações sobre literatura e sociedade. É desse 

modo que se busca observar que as obras destacadas estão inseridas numa discussão moderna 

acerca do desenvolvimento sociocultural. Diante disso, procura-se destacar nos textos de 

Eulício Farias de Lacerda e de João Guimarães Rosa que meninos, velhos, cegos e loucos, 

mesmo marginalizados, podem ser encarados como atores sociais na formação das 

comunidades. Essas personagens constituem uma coletividade no sentido de evocar a 

representação de indivíduos que atuam na sociedade. Nessas condições, as situações vividas 

por eles envolvem experiências que os levam a construir, em relação ao contexto social, 

aspectos de amadurecimento, rememoração, compartilhamento, encantamento, viagem ao 

desconhecido, movimentos históricos, alegrias e tristezas, sempre demonstrando uma sintonia 

com a temática da modernidade. 

Os autores em questão experimentaram, no século XX, momentos em que a literatura 

vivia uma renovação estética provocada pelo regionalismo. Nesse contexto, o Brasil viveu 

dois períodos ditatoriais, primeiro com o Golpe do Estado Novo, ocorrido em 1937, que 

perdurou até 1945 sob o governo de Getúlio Vargas, e segundo com o Golpe Militar de 1964, 

que destituiu do poder João Goulart (Jango) e durou até 1985, com a redemocratização 

(Movimento das 'Diretas Já'). No primeiro momento, o regionalismo superou todas as 

perspectivas, valorizando a preservação de um passado sensível e nostálgico ou destacando o 

caráter exótico, nativista, mágico e de valor documental, mostrando que o sertão não estava 

limitado apenas às fronteiras geográficas, mas estendia-se a conflitos e dramas universais. E 

no segundo momento, quando se apontava como movimento ultrapassado na literatura e no 

contexto do sentimento de revolta contra o sistema político que permaneceu no poder de 1964 

a 1985, observou-se que as manifestações literárias e culturais de representação do regional 

ainda estavam presentes dentro do processo da modernidade e do progresso. O que se pode 

observar é que após o decênio de 1930, a reflexão sobre a temática regionalista muda de 

rumo, quebrando paradigmas e criando identidades. Consequentemente, o regionalismo não 

desapareceu, mas abriu caminho, instituindo o novo onde parecia haver o esgotamento e a 
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ameaça de desaparecimento. Nesse aspecto, o processo histórico demonstra que o 

regionalismo sofreu continuidades e rupturas, com implicações no sistema literário brasileiro. 

Nesse caso, o regionalismo, segundo Antonio Candido, foi: “Ao mesmo tempo documentário 

e idealizador, forneceu elementos para a auto-identificação do homem brasileiro e também 

para uma série de projeções ideais.” (CANDIDO, 2002, p. 86). 

No contato com o texto literário torna-se possível observar diversos elementos 

idealizados pelo autor, ou seja, quando se lê uma obra literária, o leitor tem a impressão de 

que participa de um amálgama de acontecimentos, conhece personagens e espaços, tudo isso 

está refletido no enredo. Por esse intermédio, percebe-se que as personagens estão 

engendradas na trama, que seus problemas e soluções estão traçados conforme as condições 

econômicas, políticas e sociais. Conforme o pensamento de Antonio Candido: 

 

Geralmente, da leitura de um romance fica a impressão duma série de fatos, 

organizados em enrêdo, e de personagens que vivem êstes fatos. É uma impressão 

praticamente indissolúvel: quando pensamos no enrêdo, pensamos simultâneamente 

nas personagens; quando pensamos nestas, pensamos simultâneamente na vida que 

vivem, nos problemas em que se enredam, na linha do seu destino — traçada 

conforme uma certa duração temporal, referida a determinadas condições de 

ambiente. (CANDIDO, 2007, p. 53). 
 

A leitura de um romance oferece uma série de acontecimentos, o leitor observa a 

organização do texto através do encadeamento do enredo, percebe a configuração de 

personagens, as condições do ambiente, os conflitos e a interação social de uma determinada 

coletividade. Nesse sentido, esta pesquisa buscou refletir sobre representações sociais na 

Literatura Brasileira do século XX, ressaltando temáticas sobre os Registros Literários e 

Culturais que se firmaram no território brasileiro como o modernismo, o regionalismo e o 

super-regionalismo e interpreta as relações e tensões entre personagens do romance As Filhas 

do Arco-Íris (1980), de Eulício Farias de Lacerda tentando comparar com personagens de 

Primeiras Estórias (1962), de Guimarães Rosa. Diante disso, analisar-se-á a articulação entre 

sujeitos sociais que lutam para interagir com a sociedade, compreendê-la e nela encontrar o 

seu lugar, através de uma identidade social. Nessas condições, enfatizar-se-á considerações 

sobre representação social, personagens, as inter-relações, regionalismo, o narrador e o 

intercâmbio entre literatura e processo social. Sobre o que configuraria uma representação 

social, Wolfgang Wagner (2003, p. 178) faz este questionamento: 

 

[...] o que pode, então, ser explicado por uma representação? A resposta é simples: 

enquanto relacionado a crenças, o comportamento manifesto é parte e conteúdo da 



13 

 

própria representação social, é a conseqüência do comportamento no mundo social 

que se necessita explicar pelo complexo representação/ação. 
 

Desse modo, nas relações sociais, o indivíduo tem um papel atuante e particular na 

construção das representações e o comportamento desempenha fator importante, podendo 

estabelecer, em um determinado grupo, um conjunto de informações consensuais sobre a 

realidade com a qual se relacionam. Marta Cecília de S. Minayo (2003, p. 108) ressalta: 

 

As Representações Sociais se manifestam em palavras, sentimentos e condutas e se 

institucionalizam, portanto, podem e devem ser analisadas a partir da compreensão 

das estruturas e comportamentos sociais. Sua mediação privilegiada, porém, é a 

linguagem, tomada como forma de conhecimento e de interação social. [...] Fruto da 

vivência das contradições que permeiam o dia-a-dia dos grupos sociais e sua 

expressão marca o entendimento deles com seus pares, seus contrários e com as 

instituições. 
 

Os indivíduos organizam as representações por histórias, imagens e linguagens, 

também através de atos e situações do cotidiano. Ao vivenciar ou ao ter conhecimento desses 

fatos da realidade e da natureza, procuram meios para reproduzi-los. Isto quer dizer que são 

imagens constituídas do real, se manifestam pela linguagem e têm a sua forma de mediação a 

interação. Dessa forma, a realidade instituída no texto literário é vivida e também 

representada através de atores sociais que executam, constituem sua vida e se explicam 

mediante seu conhecimento. Então, no cerne de uma obra literária, no âmbito da linguagem, 

verifica-se uma sucessão de elementos como: o enredo, o foco narrativo, as personagens e 

suas relações. Além desses elementos, também se pode recorrer à análise dos fatores externos 

e internos para refletir o âmbito social em que o texto se coloca, conforme esclarece Antonio 

Candido (2006, p. 35): 

 

Quando nos colocamos ante uma obra, ou uma sucessão de obras, temos vários 

níveis possíveis de compreensão, segundo o ângulo em que nos situamos. Em 

primeiro lugar, os fatores externos, que a vinculam ao tempo e se podem resumir na 

designação de sociais; em segundo lugar o fator individual, isto é, o autor, o homem 

que a intentou e realizou, e está presente no resultado; finalmente, este resultado, o 

texto, contendo os elementos anteriores e outros, específicos, que o transcendem e 

não se deixam reduzir a eles.  
 

Nesse contexto, quando o leitor
1
 se depara com uma ou mais obras, pode gerar 

sucessivas leituras e produzir uma sequência de ideias em torno de um assunto, a concepção 

                                                 
1
 Neste trabalho, no que se refere ao leitor, recorremos aos estudos da Estética da Recepção, de Hans Robert 

Jauss e Wolfgang Iser, e a concepção interacionista, no qual o processo de leitura, segundo Guilherme Rocha 

Duran (2009, p. 4): “[…] não apenas enfatize o papel do leitor ou do texto, mas que aceite que o produto da 

relação entre leitor e texto é o sentido da leitura. Isso quer dizer que a interação entre texto e leitor ocorre de 
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de determinado fator vai depender de sua visão crítica. Desse modo, a leitura crítica é sempre 

um resgate do registro literário, dos usos da linguagem e dos elementos narrativos. Na 

concepção de Antonio Candido, os elementos internos, por exemplo, estão vinculados à 

estrutura da narrativa como as ações, as intrigas, as personagens, o espaço, o tempo etc. 

Enquanto que os externos são os fatores sociais, o contexto político, econômico que podem 

conduzir a idealização do texto. Por outro lado, é fundamental discernir que o fator individual 

confere a situação em que se encontra o autor e, consequentemente, como ele produz o texto, 

como estabelece o uso dos recursos linguísticos, intra e extratextuais e as relações de tempo e 

de espaço narrativos com a sua realidade enquanto escritor. Nessas condições, apontar-se-á 

como se estabelece a convivência e as relações entre personagens e reflexões sobre a 

experiência, memória e humor, enfatizando-se a representação da infância, velhice, cegueira, 

loucura no romance As Filhas do Arco-Íris e em contos de Primeiras Estórias, cabendo ao 

leitor elaborar sua leitura crítica para distinguir os aspectos delineados na proposta de análise. 

O romance As Filhas do Arco-Íris, principal objeto de pesquisa, é composto por doze 

episódios com situações que põem em conflito um menino, um velho, um cego, um bêbado, 

um doido e a comunidade de uma pequena vila do sertão nordestino. Eles vivem momentos 

engraçados, contam estórias, brincam e discutem sobre a vida e o cotidiano de Gurinhatá. Já 

em Primeiras Estórias, vinte e um contos retratam episódios interessantes, quase que banais 

pela temática abordada, mas bastante criativos pelas imagens que trazem em cada um, 

condensando aos olhos do leitor uma série de personagens que vivem momentos trágicos e 

míticos, de beleza e de magia. No decorrer das narrativas da obra rosiana, diversas estórias se 

desencadeiam em temas diferentes, com narradores diferentes, no entanto o primeiro e o 

último contos funcionam simetricamente. Por essa razão, as narrativas são descritas de modo 

especial e sua linguagem possibilita uma ligação entre os dois contos, então o leitor vive 

sensações como se ele estivesse participando de duas aventuras. 

Ao interpretar que a representação pode ser constituída de imagens, formas, símbolos 

e de palavras, pensamentos, expressões, compreende-se que a organização imagética e o uso 

da linguagem servem para realçar e simbolizar atos, situações e problemas comuns aos 

indivíduos. Por isso, Serge Moscovici (1978, p.25) discorre que: 

  

                                                                                                                                                         
maneira a se retomarem ora a perspectiva do leitor, ora a do texto, conforme a necessidade para cada situação de 

leitura.” Nesse sentido, a concepção interacionista considera a leitura como um processo cognitivo e perceptivo, 

assim a prática da leitura consiste em interpretar tanto as informações presentes no texto, como as que o leitor 

traz consigo e a construção dos sentidos ocorre através da interação entre o leitor e o texto. 
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Toda representação é composta de figuras e de expressões socializadas. 

Conjuntamente, uma representação social é a organização de imagens e linguagem, 

porque ela realça e simboliza atos e situações que nos são e que nos tornam comuns. 

Encarada de modo passivo, ela é compreendida a título de reflexo, na consciência 

individual ou coletiva, de um projeto, de um feixe de idéias que lhe são exteriores. A 

analogia com uma fotografia captada e alojada no cérebro é fascinante; a delicadeza 

de uma representação é, por conseguinte, comparada ao grau de definição e nitidez 

ótica de uma imagem. É nesse sentido que nos referimos, freqüentemente, à 

representação (imagem) do espaço, da cidade, da mulher, da criança, da ciência, do 

cientista, e assim por diante. 
 

Nessas condições, vai-se discutir aspectos literários que abranjam problemas como: a 

experiência, a memória social, as inter-relações entre personagens, tentando definir como se 

configuram as representações da infância, da velhice, da loucura, da cegueira e do alcoolismo, 

questões sobre a existência, a convivência, a intimidade e qual a importância destas 

representações no desenvolvimento da narrativa nas obras de Eulício Farias e de Guimarães 

Rosa, analisando o modo como as personagens buscam participação no processo e no 

desenvolvimento social, seu relacionamento interpessoal, bem como a vinculação com os 

organismos que compõem o ambiente e a estrutura divisional da sociedade. Portanto, 

situações de leitura são apresentadas para identificar pontos de contato e estabelecer um 

diálogo entre fatores interiores e exteriores às narrativas, podendo o leitor participar desse 

universo em que imaginação é acionada para propiciar a recriação de elementos orais. 

A análise das personagens verifica o contexto em que elas convivem enquanto 

atores/indivíduos de um mesmo grupo, estabelecendo considerações sobre amizade e conflito, 

respeito e discriminação. Assim, parte-se da ideia de que as relações são fundamentais para o 

entendimento do grupo, de suas ações e também do dinamismo da sociedade em que está 

inserido. E embora esta análise seja no campo literário, a Teoria das Representações Sociais 

servirá para explicar os fenômenos do homem a partir de uma perspectiva coletiva, sem 

perder de vista a individualidade. Cabe destacar que esta teoria foi preconizada pelo psicólogo 

social Serge Moscovici e está relacionada ao estudo das simbologias sociais, no nível de 

análise macro e micro, ou seja, o estudo das trocas simbólicas infinitamente desenvolvidas 

nos ambientes sociais; de nossas relações interpessoais, e de como isto influencia na 

construção do conhecimento. 

As representações sociais refletem sobre como os sujeitos constroem seu 

conhecimento a partir da cultura, das tradições e como esse conhecimento se estabelece na 

sociedade. Em suma, como os sujeitos e a sociedade interagem para construir a realidade. 

Estas representações configuram-se como expressões de atitude e modalidades de 

comunicação orientadas para transmitir conhecimento, servindo para a compreensão do 
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contexto social, material e ideativo em que se vive através do conteúdo apreendido pelos 

sentidos, pela experiência, pela memória, pela imaginação ou pelo pensamento, contribuindo 

para a construção de uma realidade através da linguagem. Isso reflete no conceito de 

representação social, que segundo Denise Jodelet (2001, p. 36): “[…] é uma forma de 

conhecimento socialmente elaborada e partilhada, tendo um objetivo prático e concorrendo à 

construção de uma realidade comum a um conjunto social.” Isso quer dizer que quando o 

escritor expressa, elabora um romance, busca na representação social do mundo em que viveu 

uma modalidade particular do conhecimento, daí insere comportamentos, valores culturais, 

linguagem que serão expressos pelas personagens. Então, as atividades psicológicas refletem 

a realidade, seja física, política e econômico-social, logo a forma como os indivíduos são 

integrados aos grupos sociais ou ao seu cotidiano, situações relativas aos intercâmbios, 

fazendo com que se libere a imaginação. Portanto, o enredo, as relações entre as personagens, 

a linguagem, os fatores externos e internos do texto se tornam um corpus organizado do 

conhecimento histórico e cultural que o escritor articula com o leitor através da fantasia. 

Baseado nas inter-relações que as personagens compartilham na sociedade, observou-

se como se configuram problemas, conflitos, modos de ser, condições de vida dos excluídos, 

seja no que tange ao mundo da imaginação ou no que se considera como realidade. A 

preocupação deriva do tratamento narrativo e literário desenvolvido pelos autores nas obras 

As Filhas do Arco-Íris e Primeiras Estórias. Por conseguinte, o leitor deve interpretar a 

interação entre as personagens, destacando a configuração de aspectos ideológicos, a sua 

importância para o desenvolvimento narrativo como: discriminação, amizade, respeito, 

marginalização, memória social e outros fatores. 

No que se refere aos estudos sobre representações sociais, Wolfgang Wagner afirma 

(2003, p. 175): “A maioria das pesquisas que investigam as relações entre condições sociais e 

representações sociais partem do conflito social introduzido por mudanças nas condições de 

vida.” Daí, a preocupação com a organização social instituída nos contos de Primeiras 

Estórias e da comunidade de Gurinhatá, no romance As Filhas do Arco-Íris, evidenciando a 

convivência e fatores como afeição, abandono, isolamento, exclusão e outros aspectos 

importantes à compreensão das transformações na relação “pessoas com necessidade social”
2
 

                                                 
2
 Não há nomenclatura que especifique o termo, mas considerara-se “pessoa com necessidade social” uma 

categoria de pessoas que necessitam de atenção social como o órfão e o velho, bêbado e “pessoas com 

deficiência” no caso de cegos e loucos, que segundo o Dicionário Aurélio compreende: “1. Educ. Esp. Indivíduo 

que apresenta, em caráter permanente ou temporário, algum tipo de deficiência física, sensorial, cognitiva, ou 

múltipla, ou condutas típicas (v. conduta típica), ou altas habilidades (q. v.), necessitando, por isso, de recursos 

especializados para desenvolver mais plenamente o seu potencial e/ou superar, ou minimizar, suas dificuldades.” 

(Novo Dicionário Digital Aurélio). 
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x sociedade, verificando as implicações dessa relação na estruturação das narrativas. Nesse 

sentido, pode-se destacar a assertiva de Sandra Jovchelovitch (2003, p. 65): “[...] o ser 

humano desenvolve uma identidade, cria símbolos e se abre para a diversidade de um mundo 

de Outros.” Por isso, o texto literário está carregado de símbolos, de expressão, de aspectos 

associados à verossimilhança, o que acontece no mundo, real ou imaginário, pode primar por 

associar ações às personagens ou personalidades, situações reais ou miméticas, de ordem 

sociológica, filosófica, histórica ou psicológica, as quais podem interferir em mudanças de 

valores, de conceitos e de atitudes na sociedade fictícia. Segundo Antonio Candido (2007, p. 

18): 

 

O têrmo “verdade”, quando usado com referência a obras de arte ou de ficção, tem 

significado diverso. Designa com freqüência qualquer coisa como a genuinidade, 

sinceridade ou autenticidade (têrmos que em geral visam à atitude subjetiva do 

autor); ou a verossimilhança, isto é, na expressão de Aristóteles, não a adequação 

àquilo que aconteceu, mas àquilo que poderia ter acontecido; ou a coerência interna 

no que tange ao mundo imaginário das personagens e situações miméticas; ou 

mesmo a visão profunda — de ordem filosófica, psicológica ou sociológica — da 

realidade. 
 

Na elaboração e na estruturação de um texto literário são utilizadas palavras, 

expressões, críticas e até mesmo anedotas, que, por serem populares e corriqueiras, passam a 

ser comuns. Também há situações comunicativas e práticas sociais como: fala, diálogo, 

discurso, rituais, arte, cultura. Tudo isso fica registrado no texto e, consequentemente, na 

literatura e, apesar de às vezes determinadas enunciações esconderem preconceitos e 

discriminações contra pessoas ou grupos sociais, expressam a existência de suas diferenças de 

maneira poética e fascinante graças à utilização da linguagem. Como resultado, a análise foi 

centrada na dinâmica da realidade social no que diz respeito à imagem e ao tratamento às 

pessoas consideradas “diferentes" como meninos, velhos, cegos, bêbados ou loucos. 

Destaque-se que eles podem ser considerados “diferentes” ou “semelhantes” e muitas vezes 

são concebidos como “os outros” por estar à margem dos valores preestabelecidos pela 

sociedade como poderes materiais, raça, sexo, cultura, aspectos físicos e psicológicos. Com 

isso, abre-se o debate e a reflexão, no âmbito literário, pelo fato de que somos todos 

“diferentes”, mesmo segundo o princípio de que todos são iguais, por princípio, na sociedade.  

Conflitos como a pobreza, a fome, o abandono, enfim a exclusão social e situações 

como o mistério da vida e o medo da morte desfilam nas obras analisadas. Cabe ressaltar que 

em Primeiras Estórias serão analisados os contos “As margens da alegria”, “Famigerado”, “A 

terceira margem do rio”, “Nenhum, nenhuma”, “Um moço muito branco”, “A benfazeja” e 
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“Os cimos”, destacando questões sobre a experiência, a memória, a infância, a velhice, a 

cegueira e a loucura. E no caso de As Filhas do Arco-Íris, busca-se compreender como se 

desenvolve o processo social da comunidade e apontam-se considerações sobre a 

representação e as relações entre Lícias (menino), Pai Estêvão (velho), Formião (cego), 

Damião (bêbado) e Pedro Gago (doido), personalidades da vila de Gurinhatá. Na comunidade, 

eles tentam realizar seus desejos e vivem situações estranhas ou engraçadas, alheias à 

realidade, mas que não chegam a se afastar do complexo da vida e da existência humana. 

Sandra Jovchelovitch (2003, p. 78) destaca: 

 

Nossa realidade, mais do que nunca ou como sempre, apresenta desafios quase da 

ordem do inimaginável. Pobreza, fome, miséria, violência e exploração ainda são 

significantes poderosos a construir nossas sociedades. Enquanto tais, elas resistem e 

perpetuam uma ordem social que deve ser radicalmente questionada. 
 

Nessa perspectiva, aborda-se o processo social da narrativa, os momentos e situações 

entre as representações sociais, buscando demonstrá-las como figuras comuns vivendo 

experiências que expressam valores – moral, crítico, político, social, econômico, religioso – e 

que assumem determinadas ações movidas por esses valores. Assim, pode-se refletir com a 

seguinte assertiva: “Todas as nossas experiências afetivas, nossas condutas, nossas respostas 

corporais e verbais são efeitos, não de uma excitação exterior como tal, mas sim da 

representação que nós possuímos dela.” (MOSCOVICI apud QUIROZ; MARTINEZ, 1991, p. 

5). O tema escolhido retrata uma abordagem pouco evidenciada e pesquisada pela crítica 

literária que é o campo da representação social e vai considerar como objeto de pesquisa o 

romance As Filhas do Arco-Íris, tendo como elementos de análise as personagens e sua 

convivência com a sociedade, definindo o processo social ao apresentar relações de amizade e 

conflito, respeito e discriminação, etc. e no decorrer da leitura tentar-se-á compreender suas 

contribuições para o desenvolvimento do romance, buscando relacionar com narrativas de 

Primeiras Estórias, de Guimarães Rosa. Observa-se a importância da elaboração de estudos 

que abordem fatos de um momento histórico da modernização brasileira e aspectos da 

representação de determinadas personagens da literatura. Destarte a luta dos atores sociais 

para enfrentar a adversidade, para entender a realidade, para representar seus interesses, etc. 

Conforme afirmativa de Sandra Jovchelovitch (2003, p. 81): 

 

As representações sociais são uma estratégia desenvolvida por atores sociais para 

enfrentar a diversidade e a mobilidade de um mundo que, embora pareça de todos, 

transcende a cada um individualmente. [...] elas expressam por excelência o espaço 
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do sujeito na sua relação com a alteridade, lutando para interpretar, entender e 

construir o mundo. 
 

Na elaboração da pesquisa observou-se que as personagens se desenvolvem como 

atores/sujeitos que representam seres que, para enfrentar as diferenças e as mudanças que 

ocorrem do mundo, transcendem individualmente. Eles lutam para interpretar, entender e 

construir o mundo, caracterizando-se como atores sociais que estão presentes em diversas 

narrativas, como as que ressaltamos dentro desse processo, especificamente, no romance As 

Filhas do Arco-Íris e nos contos de Primeiras Estórias. 

Buscou-se, portanto, desenvolver um estudo sistemático da obra de Eulício Farias de 

Lacerda, analisar as representações sociais, o processo social e as inter-relações entre o 

menino, o velho, o cego, o bêbado e o doido em As Filhas do Arco-íris e debater 

questionamentos sobre a elaboração do texto literário e a articulação para discutir a 

construção de um regionalismo crítico e social e discorrer sobre Representações Sociais na 

narrativa. Nesse sentido, a interação social entre as personagens servem como uma categoria 

analítica que envolve o leitor, sobretudo o pesquisador da literatura. A referência para estudar 

situações da infância, da velhice, da loucura, da experiência, da memória e do humor em As 

Filhas do Arco-Íris e em Primeiras Estórias está no fato de serem representações sociais, 

destacando-se, neste contexto, o menino, o velho, o cego, o bêbado e o doido como 

participantes de qualquer comunidade ou grupo e por viverem uma situação desigual, muitas 

vezes sofrendo por causa da discriminação, abandono, desprezo, etc., sendo que as 

representações trazem tensão, conflito, comunicações e o seu papel é assegurar sua 

coexistência na sociedade. 

No mundo ou na obra literária, pode-se constatar o regionalismo
3
 como uma proposta 

cultural, pois ele se apresenta como um elemento catalizador, renovando a arte e a sociedade 

através de aspectos que introduzem a realidade local como os usos da linguagem, da vida 

social, de tradições, etc. Em A tradição regionalista no romance brasileiro, José Maurício 

Gomes de Almeida (1981, p. 171) enfatiza: 

 

[...] nos documentos nordestinos, bem como nas próprias obras literárias pode-se 

perceber que a proposta cultural regionalista assume papel explícito, de norma 

orientadora e de elemento catalizador. A renovação literária vem a ser aqui fruto de 

                                                 
3
 Em “Literatura e Subdesenvolvimento”, Antonio Candido (2003) destaca que o movimento regionalista no 

século XX aconteceu em três fases: 1) antes de 30 (regionalismo pitoresco, no qual não há consciência de 

subdesenvolvimento); 2) período de 1930 a 1940 (regionalismo problemático, no qual há uma pré-consciência do 

subdesenvolvimento); e 3) período pós-40 (super-regionalismo, há uma consciência dilacerada do 

subdesenvolvimento). 
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um contato mais direto da arte com a realidade local (linguagem coloquial, vida 

social, folclore, etc.) [...] 
 

No decorrer deste trabalho, tenta-se compreender as contribuições do regionalismo 

como proposta cultural, observando que a obra regionalista serviu para orientar a renovação 

literária, colocando em contato a arte com a realidade local através da linguagem, vida social, 

cultura, etc., como também a configuração de aspectos ideológicos e sociais de personalidades 

do romance As Filhas do Arco-Íris, de Eulício Farias de Lacerda, e de personagens de 

Primeiras Estórias, de Guimarães Rosa. Nessas condições, analisa-se as representações da 

infância, da velhice, da loucura, a experiência, a memória nas duas obras referidas. O trabalho 

está dividido em duas partes e passou por etapas em que se destacam os seguintes aspectos: I. 

Narrativa, representação e processo social - Narrativa, representação e processo social na 

obra de Eulício Farias, destacando a estrutura e a recepção da obra do autor em questão e o 

universo regional em O Rio da Noite Verde, O dia em que a coluna passou e As Filhas do 

Arco-Íris; II. Personagens de representação social, ressaltando a experiência do “Menino” 

em Primeiras Estórias e do “Menino da doida” em As Filhas do Arco-Íris com a verificação 

do desenvolvimento narrativo e estabelecendo relações entre as personagens; e Memória, 

humor, representação e processo social, que consiste na análise do relacionamento entre o 

velho Pai Estêvão e o “menino da doida” de As Filhas do Arco-Íris, os paradoxos da 

experiência e da memória em “Nenhum, Nenhuma” e o processo social em As Filhas do 

Arco-Íris: o cômico e as relações entre o cego, o bêbado e o doido e reflexões sobre algumas 

personagens dos contos de Primeiras Estórias. 

A análise do relacionamento entre as representações sociais destaca a convivência e 

suas inter-relações, por meio da ocupação do espaço, do ambiente, da vila, da cidade, do meio 

rural, e aspectos como o desejo da mulher, a esperança da criança, a memória do velho, etc., e 

também os aspectos sociais, a importância destes como elementos narrativos. 

Consequentemente, a pesquisa crítica proporcionou as bases do conhecimento do tema 

proposto e subsidiou as conclusões do trabalho. E como ressalta Antonio Candido (2005, p. 

33): 

 

 

Toda crítica viva – isto é, que empenha a personalidade do crítico e intervém na 

sensibilidade do leitor – parte de uma impressão para chegar a um juízo, e a história 

não foge a esta contingência. Isto não significa, porém, impressionismo nem 

dogmatismo, pois entre as duas pontas se interpõe algo que constitui a seara própria 

do crítico, dando validade a seu esforço e a seriedade ao seu propósito: o trabalho 

construtivo da pesquisa, informação, exegese.   
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Toda crítica busca se empenhar no trabalho desenvolvido, tentando incentivar a leitura 

e proporcionar saberes. O crítico tem o propósito de estabelecer uma informação do objeto 

pesquisado, contribuindo para o conhecimento literário. No que se refere à análise da 

representação social, percebe-se como um conhecimento multifacetado. De um lado, é 

concebida como um processo social, que envolve a comunicação e o discurso, de significados 

e sujeitos construídos e elaborados socialmente. Por outro lado, se relaciona aos atributos 

individuais de conhecimento, símbolos e afetos entre as pessoas. Assim, o crítico tem que 

estabelecer no texto um horizonte, o de acrescentar sua percepção, procurando realizar uma 

leitura que determina parâmetros e concepções críticas que expressam memória, atitudes, 

intenção, pensamento, emoção, afetos, comportamentos, mas também tradições e crenças que 

são compartilhadas entre atores sociais comuns na sociedade. 
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PARTE I 

 

NARRATIVA, REPRESENTAÇÃO E PROCESSO SOCIAL 

 

 
 

A história da literatura é um processo de recepção e 

produção estética que se realiza na atualização dos 

textos por parte do leitor que os recebe, do escritor, que 

se faz novamente produtor, e do crítico, que sobre eles 

reflete. (Hans Robert Jauss, 1994). 

 

CAPÍTULO 1 

 

A OBRA LITERÁRIA DE EULÍCIO FARIAS DE LACERDA 

 

 

Eulício Farias de Lacerda nasceu em 1925, na cidade de Piancó – Paraíba. Em 1952, 

passa a residir em Natal para trabalhar na base aérea de Parnamirim. Por volta do ano de 

1955, pediu exoneração do cargo na Base Aérea e começou a carreira de professor. Ao passar 

no Exame de Suficiência para o magistério, dedicou-se exclusivamente ao ensino secundário, 

lecionando Língua Portuguesa no Atheneu Norte-rio-grandense, no Colégio Nossa Senhora 

das Neves e no Colégio Sete de Setembro. Aprovado no Vestibular, frequentou o curso de 

Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e concluiu em 1962. Mais tarde, Hélio 

Galvão, então diretor da faculdade, convidou-o para assumir o cargo de professor no 

Departamento de Letras - UFRN. Como escritor, Eulício Farias se tornou importante 

ficcionista do Rio Grande do Norte com reconhecimento nacional ao buscar aliar a capacidade 

criar ao conhecimento linguístico, destacando-se, assim, no cenário literário. Na área 

profissional, desenvolveu trabalhos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

como professor de Teoria da Literatura. Sua obra constitui de contos, romances e novelas. 

Estreou com o romance O Rio da Noite Verde (Prêmio “Câmara Cascudo” - 1972). Em 1979, 

Eulício Farias enviou o texto de As Filhas do Arco-Íris para a Editora Ática (SP). O romance 

foi publicado em 1980 na Coleção de autores brasileiros: o retrato do Brasil através da 

Literatura hoje, integrando o Programa Nacional do Livro (PNL) da editora em questão. A 

coleção conta com 68 (sessenta e oito) publicações de contos, crônicas e romances de diversos 

autores, entre elas: Tremor de Terra, Tarde da Noite e O Inferno é aqui mesmo, de Luiz Vilela; 
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O banquete, de Silviano Santiago; A Casa do Girassol Vermelho, de Murilo Rubião; Sangue 

de Coca-Cola e O dia em Ernest Hemingway morreu crucificado, de Roberto Drummond; 

Para não esquecer, de Clarice Lispector; Os bares morrem numa quarta-feira, de Paulo 

Mendes Campos; Os ratos e Endiabrados, de Dyonelio Machado; Malditos paulistas, de 

Marcos Rey. 

As Filhas do Arco-Íris pertence a um grupo de obras que marca o final dos anos 1970 

e, ao ser publicado em editora com reconhecimento nacional, ganhou destaque nas escolas nos 

anos 1980. No ano seguinte, o autor publicou o livro de contos Os Deserdados da Chuva pela 

editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (EDUFRN). Na sequência, em 1982, 

foi a vez de trazer para o público leitor a novela O Dia em que a Coluna passou pela Editora 

Cátedra (RJ) em parceria com a Fundação José Augusto. Em 1988, apresentou ao leitor O 

Galope do Cavalo na Noite, publicado pela Editora Clima (RN). Por último, escreveu o 

romance Saci Pau-Brasil em 1992, publicado pelo CCHLA - UFRN. Como estudioso da 

língua portuguesa e da literatura, Eulício Farias pesquisou e publicou o livro Sintaxe 

Portuguesa e Léxico Básico de Literatura, em 1994 pela Editora Universitária (EDUFRN). 

Eulício Farias também escreveu trabalhos de cunho acadêmico que foram publicados em: 

Tempo Universitário, Alpha, Ficção, Revista Brasiliense e Revista Brasileira de Filologia. O 

escritor faleceu em 11 de agosto de 1996, assim deixava a vida aqui na terra para morar na 

outra margem, aos 71 anos. Sobre ele, Tarcísio Gurgel (2003, p. 29) destaca: 

 

[...] estreava na ficção potiguar com um livro intitulado: O Rio da Noite Verde, um 

novo e importante romancista: Eulício Farias de Lacerda. Tendo chegado de Piancó, 

na Paraíba, em 1952, para trabalhar na Base Aérea de Parnamirim, constituiu, a 

partir dos anos setenta, uma obra surpreendente – sobretudo porque só publicada em 

sua maturidade – reveladora de uma extrema atualidade estética. Curiosamente a 

fonte da literatura lacerdiana é o romance regionalista de 30. 
 

Conforme análise de Tarcísio Gurgel, Eulício Farias bebe na fonte do romance de 

1930, mas o autor também tem como referência as inovações romanescas do século XX e ao 

mesmo tempo tenta superar as dificuldades de publicar sua obra sob o cenário em que a 

temática regionalista parecia esgotada. Mesmo assim, busca na tradição cultural elementos 

que inovem a ficção em sintonia com as novas tendências contemporâneas, considerando-se a 

tradição como um conjunto de valores e técnicas estabelecidos na sociedade, podendo, nesse 

sentido, estabelecer conhecimentos e comportamentos sociais e culturais. No contexto da 

discussão sobre o conceito de tradição, muito se debate o assunto, nesse ínterim, destaque-se o 

que aponta Gerd Bornheim (1987, p. 20): 
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A tradição pode, assim, ser compreendida como o conjunto dos valores dentro dos 

quais estamos estabelecidos; não se trata apenas das formas do conhecimento ou das 

opiniões que temos, mas também da totalidade do comportamento humano, que só 

se deixa elucidar a partir do conjunto de valores constitutivos de uma determinada 

sociedade. 
 

A tradição se reflete no comportamento humano, os valores se estabelecem pelas 

atitudes práticas, repassadas pela via oral, que para se manter viva forma um conjunto de 

costumes e manifestações repassadas com mudanças de geração a geração. Assim, a tradição 

se renova com a própria tradição em uma dinâmica de transformação no comportamento 

humano, a aceleração dessa dinâmica ganha força na modernidade, refletindo, no Brasil, com 

a preponderância de permanência do regionalismo.  

Refletindo sobre As Filhas do Arco-Íris, o autor elabora a narrativa com uma 

preocupação estética, inserindo crendices, costumes, superstições, um ambiente fantástico e 

lendário e também elementos para a criação de seus tipos e personagens, faz tudo isso 

partindo da incorporação de técnicas e inovações da linguagem conquistadas pela literatura 

moderna, aproveitando-se de tradição popular. Ao mesmo tempo em que absorve temáticas e 

procedimentos artísticos ocorridos no século XX para estabelecer seu regionalismo como 

tendência contemporânea. Vejamos o trecho a seguir: 

 

No latido dos cães, o mugido da vaca na outra margem. Hora da tia Jana procurar 

ovos de guiné. Ah, parece que a diaba da bebe-ovos andou por aqui? Tou fraca! Tou 

fraca! Mania de tia Jana. Ovos de galinha, de guiné, de passarim e de tudo que é 

bicho que põe. (LACERDA, 1980, p. 10). 
 

Pode-se perceber no trecho um lugar rústico, um sítio rodeado por cães que latem por 

ouvir um barulho estranho ao seu redor. O mugido da vaca muito distante assusta os cães e 

surpreende os moradores da vila que se situa perto. Jana, tia do menino, procura por ovos de 

guiné. O narrador traz um teor de mistério diante da situação, exaltando o medo que pode 

estar na “outra margem”, faz algumas intervenções, analisando o lugar e sentindo a presença 

de Jana, que levou todos os ovos que encontrou pela frente. No texto, além desse ambiente de 

mistério, a presença de uma personagem louca torna a narrativa engraçada, percebe-se 

também o uso da onomatopeia “tou fraca, tou fraca” para expressar o som das galinhas 

d’angola (guiné) que correm pelo galinheiro para se afastar da doida e a figura de gradação 

que consiste por meio da expressão “Ovos de galinha, de guiné, de passarim e de tudo que é 

bicho que põe.”  
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Considerando o que destacou Antonio Candido sobre as inovações no Modernismo 

Brasileiro, que ocorreram em dois níveis: “um nível específico, no qual foram adotadas, 

alterando essencialmente a fisionomia da obra; e um nível genérico, no qual elas estimulavam 

a rejeição dos velhos padrões.” (CANDIDO, 2003c, p. 186). O nível específico, no caso do 

registro trabalhado por Eulício Farias, se relaciona às literaturas regionais e suas modalidades 

expressivas, as quais refletem problemas de regiões e espaços periféricos. Enquanto isso, o 

nível genérico se refere à depuração antioratória da linguagem, com a simplificação dos 

torneios gramaticais através de aspectos mais coloquiais. É assim que As Filhas do Arco-Íris 

se estabelece como um romance contemporâneo que relaciona a narrativa regional sem 

preocupação com modalidades expressivas acadêmicas e sem torneios gramaticais. Pode-se 

observar isto na sequência de imagens estabelecidas pelo trecho abaixo: “As chuvas: O 

redemunho. Na lagoa, de noite, pé ante pé, o Pai-do-Mato vem beber água. Os sapos, bico 

(Foi. Não foi.). Só o vôo baixo do oitibó agourento. A Árvore.” (LACERDA, 1980, p. 89)
4
. 

Na representação do movimento das chuvas em que se destaca a figura mítica do Pai-do-

Mato, surgem frases curtas sem muitos rebuscamentos, sem detalhes nem torneios 

gramaticais, com uma sonoridade marcante, formam-se assim imagens sequenciadas que 

aparecem para intermediar o leitor com a narrativa: a chuva noturna, um personagem mítico, 

os sapos na lagoa e um pássaro caçando insetos, a árvore, não dá para distinguir a importância 

de cada imagem, apenas que é uma paisagem rústica, regional, com elementos tradicionais. 

O texto euliciano demonstra conhecimento sobre a sociedade, o ambiente, o tempo, 

etc. O autor/escritor realiza-o de forma intencional, o que se pode obter no final dessa 

elaboração é uma situação que se projeta no plano da realização, sendo que nos capítulos do 

romance em questão há aventuras, crítica social, elementos fantásticos e mitológicos. As 

personagens expressam as angústias da vida, relacionamentos conturbados, costumes e 

tradições da comunidade. Dentro desses aspectos, constrói uma temática impulsionada pelo 

regionalismo. Nesse sentido, As Filhas do Arco-Íris revela ao leitor uma realidade tradicional 

e rural num misto de vida e fantasia, filiando-se a uma vertente da ficção moderna. O escritor 

busca construir uma narrativa crítica e social através das personagens que, na tentativa de 

realizar seus objetivos, vivem conflitos como o abandono, a velhice, a loucura, a 

discriminação e injustiças sociais, a partir daí dá intensidade a esses elementos: 

 

                                                 
4
 Todas as citações de As Filhas do Arco-Íris terão como referência a edição de 1980. Portanto, será indicada 

apenas o número da página da obra em questão, outras obras de Eulício Farias de Lacerda terão como referência 

o ano e a página. 

 



26 

 

Tia Jana apanhou uma cuité de ovos de lesma. Ia oferecer de presente a Zé Pepeu, o 

ladrão de cabras. Era mania de tia Jana. Sabia-se que Zé Pepeu não estava vindo 

mais à vila, principalmente depois que a marrã e o burreguinho sumiram-se de uma 

vez. Zé Pepeu os havia roubado? Dúvidas. Mas pra que diacho aquela cuité de ovos 

de lesma? Havia neste mundo cristão que agüentasse? Mas Tonica não entendia as 

muitas formas de vingança de tia Jana. Para quem me quer, ovos de guiné; pra quem 

não gosta de mim, ovos de passarim. Zé Pepeu não lhe havia feito o mal? Merecia. 

Adonde a marrã de cabra e o burreguim? Isso só podia ter sido tramenha daquele 

severgonha. Ah. Tubiba correndo de um lado para o outro. O cipoal. A voz de 

Guabiraba? Ouviu, menino, aquele choro triste? Ixe. Tire a bosta desse cururu daí... 

(p. 24-25). 
 

A linguagem regional expressa essa realidade tradicional e rural, as palavras “cuité, 

marrã, diacho, guiné, passarim, burreguim, adonde, tramenha, severgonha, cipoal, ixe, bosta, 

cururu” demonstram a preocupação com o texto, demarcando seu estilo. No trecho, o narrador 

expõe diversos questionamentos sobre os acontecimentos, principalmente sobre o 

desaparecimento dos animais do cercado de tia Jana. Quem os teria levado? Será que Zé 

Pepeu tinha conhecimento da suspeita de tia Jana? Por que então o ladrão de cabras havia 

desaparecido da vila? As dúvidas percorrem a memória do narrador, que demonstra 

desconhecer os fatos naquela situação. Também é possível perceber o conflito entre tia Jana e 

Zé Pepeu: a loucura de tia Jana e sua mania de recolher ovos a expõe em embate com o ladrão 

de cabras, tudo porque ela suspeita que ele roubou os ovos do galinheiro e, como vingança, 

vai lhe oferecer ovos de lesma porque ele não tem o que comer. Zé Pepeu gera muitos 

problemas na vila e nas fazendas vizinhas, quando some algum animal ou objeto, o primeiro 

suspeito é ele. Quando isso acontece, logo ele desaparece da vila e em pouco tempo retorna 

como se não tivesse acontecido nada. Também se observa, no trecho acima, o discurso 

indireto livre, as falas não estão organizadas através de diálogos, aparecem vozes no meio do 

texto provocando um efeito estilístico. 

Outro aspecto a se considerar é a interferência da tradição, que se torna um 

intercâmbio textual entre o escritor e o leitor. Na literatura, principalmente na elaboração de 

um romance, percebe-se que o autor sofre uma forte influência
5
 permeada pela sua leitura, 

pesquisa, ambiente e sociedade em que vive.  De acordo com Roland Barthes (2007, p. 13): 

 

Em qualquer forma literária, há uma escolha geral de um tom, de um etos, se quiser, 

e aí precisamente que o escritor se individualiza claramente, porque é aí que ele se 

                                                 
5
 Em A angústia da influência, o crítico Harold Bloom traz para o campo de discussão a temática da influência. 

Segundo Harold Bloom (2002, p. 24), a influência é infinita e irrefutável, e toda literatura, por mais 

autenticidade que possua, seja ela grande ou pequena, traz no seu escopo reminiscências de literaturas anteriores, 

que são manifestações do que foi internalizado pelo escritor que surgiu posteriormente carregando o peso da 

angústia da influência, resultado de forte leitura e interpretação criativa que Bloom chama de “apropriação 

poética”. 
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engaja. Língua e estilo são dados antecedentes a toda problemática da linguagem, 

língua e estilo são produto natural do Tempo e da pessoa biológica; mas a identidade 

formal do escritor só se estabelece verdadeiramente fora da instalação das normas da 

gramática e das constantes do estilo, no lugar onde o contínuo escrito, reunido e 

fechado inicialmente numa natureza lingüística perfeitamente inocente, vai tornar-se 

finalmente um signo total, a escolha de um comportamento humano, a afirmação de 

um certo Bem, empenhando assim o escritor em evidência e na comunicação de uma 

felicidade ou de um mal-estar, e ligando a forma ao mesmo tempo normal e singular 

de sua palavra à vasta História do outro. 
  

O escritor quando produz seu texto escolhe o ambiente, o tempo, as formas, a 

construção de suas personagens e do enredo. Ao realizar isso, ele singulariza sua produção por 

meio de um estilo próprio, que é sua identidade como escritor. Dentro dessa mesma 

perspectiva, destaque-se o que afirma Antonio Candido (2004, p. 177): “Toda obra literária é 

antes de mais nada uma espécie de objeto, de objeto construído; e é grande o poder 

humanizador desta construção, enquanto construção.” No caso de Eulício Farias, ao elaborar 

As Filhas do Arco-Íris, na divisão dos capítulos, ressaltou personagens, o movimento dos 

astros e da lua, acontecimentos que decorrem durante um ano, situações incompreensíveis 

como o mugido da vaca encantada, o desaparecimento do chapéu de Pedro Gago, Pai-do-

Mato assustando a comunidade, o boitatá engolindo as pessoas, um potrinho com cara de 

gente, tesouros enterrados, mortes misteriosas, contos, mitos, etc. Desse modo, o menino, 

personagem do romance, narra sob o ponto de vista em primeira pessoa, mas se percebe 

relatos em terceira ao retratar o discurso do outro
6
: 

 

Lá está o menino da doida se perdendo no meio daqueles vagabundos da venda. 

Prisiarcas. O desgraçado daquele bêbado não pára de gritar: Olhe o rei sem a coroa. 

Essa merda aqui só prestou mesmo no tempo de cabo Faria. Bêbado andar gritando 

pela rua? Duvidava. O que aconteceu com o cabo Faria? Quer-me vender o chapéu, 

Pedro Gago? E a igreja e o cemitério, quanto custam? Compro tudo, até o casarão de 

Tidudô, se você quiser vender. E o rio quem ia comprar? Dona Donana, bote aí uma 

xícara de café com um pão pra Pedro Gago, que eu pago. E galhofeiro: Dona 

Donana, hoje o galo vai cantar fora de hora. Pedro Gago vai roubar a moça mais 

bonita do lugar. Ah! Ah! Ah! ... Olhe o rei sem a coroa! Patifes! AQUELE OCULTO 

E GRANDE CABO. O tormento da vila. Cabo Faria, capacho de todos os mandões 

do mundo. (p. 18-19). 
 

                                                 
6
 Em relação ao discurso do outro, Mikhail Bakhtin (2010, p. 150-151) destaca: “O discurso citado é visto pelo 

falante como a enunciação de uma outra pessoa, completamente independente na origem, dotada de uma 

construção completa, e situada fora do contexto narrativo. É a partir dessa existência autônoma que o discurso de 

outrem passa para o contexto narrativo, conservando o seu conteúdo e ao menos rudimentos da sua integridade 

lingüística e da sua autonomia estrutural primitivas. A enunciação do narrador, tendo integrado na sua 

composição uma outra enunciação, elabora regras sintáticas, estilísticas e composicionais para assimilá-la 

parcialmente, para associá-la à sua própria unidade sintática, estilística e composicional, embora conservando, 

pelo menos sob uma forma rudimentar, a autonomia primitiva do discurso de outrem, sem o que ele não poderia 

ser completamente apreendido.” 
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A vila vive momentos de muita movimentação. O menino, eufórico, se diverte na 

venda. O doido não gosta muito da situação, perdeu o chapéu e ainda tem que enfrentar a 

chacota do bêbado gritando “Olhe o rei sem a coroa”. As poucas recordações do doido são de 

uma época que a polícia prendia até bêbado. Ao observar o menino brincando na rua, Pedro 

Gago faz declarações quanto ao modo como é tratado e as brincadeiras continuam. Pedro 

Gago se revolta, fica falando sozinho sobre as perguntas que sempre ouve por onde anda. Essa 

situação expõe o relacionamento dos dois, podendo-se perceber alguns conflitos existentes 

entre as personagens. O bêbado, em tom de deboche, critica o doido por não ter nada e pensar 

que é dono de tudo, já o doido pensa que não se deviam deixar bêbados na rua, insinuando 

que a polícia devia tomar uma atitude prendendo o bêbado por vadiagem. 

Analisando o texto, percebe-se a constituição de vozes narrativas, sendo que a voz da 

terceira pessoa caracteriza o narrador como um observador, relatando ações e fatos e a da 

primeira pessoa se reflete na fala das personagens ou do menino contando suas experiências e 

relatos de acontecimentos de Gurinhatá em flashback. Diante disso, pode-se refletir a 

assertiva de Walter Benjamin (2002, p. 55) para reforçar que: “A criança exige do adulto uma 

representação clara e compreensível, mas não ‘infantil’. Muito menos aquilo que o adulto 

costuma considerar como tal.” Então, na vila de Gurinhatá, o que o menino mais gosta é ouvir 

os ensinamentos do padre Santo, os contos narrados pelo velho Pai Estêvão e os 

questionamentos do cego Formião, as brincadeiras do bêbado Damião e as peripécias do 

doido Pedro Gago. O narrador ressalta que o padre sempre fala: “Toda vila tem um cego, um 

bêbado e um doido, diz padre Santo se rindo deles.” (p. 76). 

Outro aspecto marcante de criação dos capítulos é a combinação da narrativa com o 

discurso indireto livre. O discurso indireto livre é uma forma completamente autônoma de 

citação do discurso de outrem, é desprovido de marcas sintáticas claras e tende a transferir a 

fala (enunciação) do domínio da construção. Comumente, o narrador dilui a palavra citada no 

contexto narrativo, não ocorrendo como discurso direto, mas como discurso do outro. 

Segundo Mikhail Bakhtin (2010, p. 151), o discurso indireto livre constitui um caso 

importante de convergência interferente de dois discursos com diversa orientação do ponto de 

vista da entoação, pois: “Manifesta-se assim, nas formas de transmissão do discurso de 

outrem, uma relação ativa de uma enunciação a outra, e isso não no plano temático, mas 

através de construções estáveis da própria língua.” 

A observação das paisagens naturais, o ambiente em formação, o espaço como 

elemento de iniciação de romances é muito característico na literatura, segundo assertiva de 

Antonio Candido (2007, p. 23): “Como indicadora mais manifesta da ficção é por isso bem 
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mais marcante a função da personagem na literatura narrativa (épica). Há numerosos 

romances que se iniciam com a descrição de um ambiente ou paisagem.” No início do 

romance em questão, o narrador ressalta: 

 

... Crescem as sombras e as coisas aumentam de volume. As casas, as árvores, os 

animais. No poente, rei sol e o vermelho dos carneirinhos, no alto. CARNEIRINHO, 

CARNEIRÃO, NEIRÃO, NEIRÃO, OLHA PRO CÉU. Rei sol esqueceu os covões 

do Já-Foi? O Medo faz as chuvas se esconderem lá, os ventos. E a lagoa? Um mar e 

o luão dançando dentro. Os sapos. Foi. Não foi. Já-Foi.
7
 O Pai-do-Mato. Pé ante pé, 

e o risadão engoliu o ermo. Bico fizeram os sapos. O vôo baixo do oitibó, o 

passarim agourento. E a árvore das folhas azuis? Ah. (p. 9-10). 
 

Em As Filhas do Arco-Íris são apresentadas as paisagens do sertão nordestino com 

clima semiárido, as árvores, os animais, a seca, a vegetação da caatinga, poucas nuvens no 

céu e uma imagem do pôr do sol em transição para o anoitecer. No céu azulado, a lua aparece 

iluminando os galhos das árvores secas e trazendo a escuridão da noite apenas com o brilho 

das estrelas, os sapos coaxando, poucos animais no meio da mata, os cães latindo na vila 

distante, etc. A lagoa é uma dúvida, parece estar cheia refletindo a luz da lua e como se fosse 

o mar na visão do narrador. O silêncio faz com que se ouçam os sapos coaxando e as pisadas 

do Pai-do-Mato querendo atacar, o voo do oitibó ou noitibó, que mais parece uma rasga-

mortalha, que tentando pegar insetos assusta aqueles que veem seu rasante. E a árvore? A 

árvore de folhas azuis cresce no imaginário como um mistério para o narrador. E também a 

cantiga de ninar “Carneirinho, Carneirão” como se fosse outra voz fazendo o acalento para o 

menino dormir. 

Outro ponto a ser destacado é que à medida que vai narrando, o menino tenta, através 

de seu relato, reconstituir a sua história como ser social, elaborando suas observações sobre os 

acontecimentos, demarcando seu conhecimento e sua proximidade com todos os moradores 

da vila. Nas suas observações circulam personalidades que ensinam, divertem e desafiam os 

moradores e as lideranças de Gurinhatá e o menino segue um percurso de amadurecimento, 

isso sem perder a sua capacidade de reconhecer o mundo e a realidade social: 

 

A tristeza de hoje de manhã só fez passar, de raspão, no casarão de Tidudô. O urubu 

que pousou na torre da igreja esticou o pescoço pro fundo do quintal e viu logo que 

ali ia haver festa. Vina devia chegar logo à boquinha da noite do Seridó, onde se 

encontrava, desde janeiro, em casa dos parentes. Vinha com o noivo e outros 

                                                 
7
  Ressoa, neste parágrafo, a voz do famoso poema de Manoel Bandeira (1988, p. 29-31): 

OS SAPOS 

[...] /Em ronco que aterra,/Berra o sapo-boi:/- “Meu pai foi à guerra!”/- “Não foi!” – “Foi!” – “Não foi!”/[...] 

//Urra o sapo-boi:/- “Meu pai foi rei” – “Foi!”/- “Não foi!” – “Foi!” – “Não Foi!” 
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convidados. Na cozinha, madrinha Ângela num pé e noutro dando ordens ao 

pessoal. Tidudô, este não sabia o que fizesse, indo e vindo da usina, ansioso que 

chegasse a hora. A expectativa tomou conta da vila e foi padre Santo o primeiro a 

abraçar os recém-vindos. Os meninos correram para ver a chegada dos noivos. 

Afabilidades. Tidudô, uma criança que recebia um brinquedo pela primeira vez. 

Risos, abraços, beijinhos e até lágrimas. Vina, uma borboleta voejando por todos os 

cantos da casa. Assim que me viu, me chama e pergunta por tia Jana. Doente foi 

minha resposta. Ah! fez ela. E Tonica? Nem deu tempo que eu respondesse: Vina foi 

levada feito flor na corrente do rio. (p. 70) 
 

As observações do narrador destacam a realidade social, o casarão vazio, a imagem do 

urubu que, rondando o pasto, pousa na torre da igreja e espera que apareça restos de carne 

para ser seu banquete. O coronel Tidudô, com sua família, divide as responsabilidades com a 

administração da usina e as preocupações quanto ao casamento da filha recém-chegada do 

Seridó. A festa reúne autoridades e amigos da família. As crianças correm para ver os noivos 

recém chegados de muito distante, uma cena comum para um casamento: a reunião, os 

preparativos, o abate de alguns animais, a cerimônia. O narrador brinca dizendo que Tidudô 

parecia um menino cheio de felicidade vendo a filha se preparar para casar, associa o 

casamento da filha ao primeiro brinquedo dado a uma criança. A noiva, muito bem 

ornamentada com seu vestido, conversa por um momento com o menino, perguntando pela tia 

e a prima, a conversa não demora por causa das atividades e festejos do casamento. No trecho, 

também é possível perceber que o narrador quando se refere a Vina utiliza-se de metáforas 

“Vina, uma borboleta voejando por todos os cantos da casa” e “Vina foi levada feito flor na 

corrente do rio” demonstrando o encanto que tem pela moça. Vina causou muito rebuliço na 

comunidade, primeiro foi chamada de “burrinha de padre”, depois teve que sair da vila por 

ordem do coronel, que também ameaçou todos que viessem a desrespeitar suas ordens quanto 

a parar com relatos difamatórios. Agora retornara para se casar e a comunidade se fazia que 

não lembrava de nada menos o bêbado Damião que contava e entoava a estória de burrinha de 

padre por onde passava. 

Considerando o espaço/ambiente geográfico, o enredo acontece em Gurinhatá, uma 

vila imaginária que se localiza entre os estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. O ambiente 

que serve de cenário às ações é imaginário, mas localizado em espaço real. Não é possível 

definir com exatidão o lugar em que se situa a vila, o narrador não esclarece, mas aponta 

relatos de acontecimentos em lugares próximos. Alguns trechos do romance explicitam a 

localização de Gurinhatá pelo fato de relatar cidades da Paraíba, o Seridó ou o “Rio Grande” 

se referindo ao Rio Grande do Norte: 
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Na missa, o sermão foi sobre o oitavo mandamento
8
. O danado do negro tinha 

mesmo o bucho furado? Atirou no que viu e matou o que não viu. Ah. Dias depois, a 

festa acabou. Vina foi levada para a casa de uns parentes, no Seridó
9
. (p. 76). 

 

Depois foi amásia de um padre e virou mula-sem-cabeça, assombrando meio 

mundo. E, por último, apareceu grávida sem se saber de quem (naturalmente por 

obra e graça do divino Espírito Santo) e foi parar no Rio Grande. Onde estão os 

poetas populares que ainda não descobriram tão precioso filão: as aventuras e 

façanhas da moça de Gurinhatá. 
 

É verdade, Incelência, que o bando de Lampião já atravessou a fronteira e marcha na 

direção daqui? O tenente fez só um gesto de enfado e trincou os dentes ainda mais 

forte. Navalha no rosto do freguês que parecia não estar muito para conversa, Biu 

continua. Diz que em Cajazeiras
10

, aquele bandido miserável pegou uma menina de 

seus treze anos, filha de um fazendeiro que não quis ou não pôde dar o dinheiro que 

ele queria, amarrou a coitadinha num tronco de pau e obrigou um dos cabras a 

deflorá-la na presença dele, Lampião, e do resto do bando. É. Lampião é capaz de 

tudo, confirmou o tenente, passando a mão no rosto já escanhoado. 
[...] 
Chico Mãozinha, mal tosquiado (a cotovelada de Biu, pela manhã, na Barbearia) me 

chama para perguntar se lá em casa já se sabia da última novidade: a ida inesperada 

de Pedro Gago para os Cariris Velhos
11

, em busca de Ana Amália, a afilhada de São 

Jorge.  (p. 86-87, grifos nossos). 
 

No primeiro trecho, percebe-se um ambiente religioso, pois na igreja, o padre celebra a 

missa enfatizando em seu sermão a questão do falso testemunho, logo tenta reverter os 

comentários sobre um possível caso amoroso com Vina, filha do coronel Tidudô. O negro 

Guabiraba tinha espalhado a conversa e o bêbado andava na rua cantando aos quatro cantos a 

burrinha de padre. Depois de ser difamada e devido aos comentários que ainda permaneciam, 

Vina não passou muitos dias em Gurinhatá. O coronel teve a ideia de que ela devia sair da 

                                                 
8
 Não apresentarás um falso testemunho contra teu próximo (BÍBLIA, 1995 p. 16). 

9
 Seridó é uma região localizada no sertão nordestino do Brasil. Abrange vários municípios do Rio Grande do 

Norte (dividido em duas microrregiões, Seridó Ocidental e Seridó Oriental) e da Paraíba (microrregiões do 

Seridó Ocidental Paraíbano e Seridó Oriental Paraibano). (http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1). 
10

 Cajazeiras é um município brasileiro situado na extremidade ocidental do estado da Paraíba. O município está 

incluído na área geográfica de abrangência do semiárido, esta delimitação tem como critérios o índice 

pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca, portanto, se localiza em pleno alto sertão paraibano. 

(MOREIRA, 1988, p. 68). 
11

 A Mesorregião da Borborema, especificamente a Microrregião do Cariri Oriental, identificada também como 

Médio Sertão dos Cariris Velhos no Planalto da Borborema, setor cristalino do maciço da Borborema é 

demarcada pelo Curimataú, Cariris do Paraíba, e Cariris de Princesa. Esta área é conhecida nacionalmente como 

triângulo mais seco do Brasil (Cabaceiras/Cariri, Barra de Santa Rosa/Curimataú e Seridó riograndense). A 

região é marcada pela predominância do clima Bsh e Aw’: Semi-árido (segundo W. Koppen ) quente seco, e 

subúmido nas áreas de serras e depressões, com chuvas de verão, e temperaturas médias anuais superiores a 

24ºC. 

      A região do Sertão dos Cariris Velhos, na porção Sul do Planalto da Borborema, dissecada pela bacia 

hidrográfica do Rio Paraíba, Rio Taperoá, Rio Sucuru e Rio Monteiro, encontra-se numa área fortemente 

individualizada do Estado da Paraíba, pois essa rede hidrográfica se junta na formação do Rio Paraíba, apesar de 

todos os rios acima citados serem predominantemente temporários, por quase todo o ano, representando para o 

Cariri um agravamento das condições naturais bastante rigorosas em todos seus aspectos. No leito seco destes 

rios, vão sendo construídos territórios de cacimbas e bebedouros para os animais e nas margens menos arenosas, 

se planta o capim, verduras, legumes e frutas. (MARIANO NETO, 1999, p. 45-46). 
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comunidade até que as coisas acalmassem, logo decidiu que ela iria para o Seridó. A 

sociedade de Gurinhatá, apesar de ter medo da autoridade do coronel, passou a suspeitar da 

seriedade do padre e por isso a representação da igreja usa de seus atributos para influenciar a 

opinião de seus frequentadores. No segundo trecho, o narrador destaca a lenda da mula-sem-

cabeça que assombra os pensamentos dos moradores e os acontecimentos na vila de forma a 

ressaltar que a história de Vina e os comentários de que era burrinha de padre poderia ser tema 

de cordel. No terceiro trecho, a comunidade teme que Lampião, depois de ter invadido 

Cajazeiras, venha em direção à vila. Muitas são as conversas sobre as atrocidades do bando de 

cangaceiros e que os policiais deviam fazer a segurança para impedir que Gurinhatá fosse 

ameaçada e invadida. Outro acontecimento muito comentado é a saída de Pedro Gago para 

mais uma aventura pelo sertão, desta vez para os Cariris Velhos, onde tentaria encontrar-se 

com Ana Amália, a mulher que mais mexeu com seus sentimentos. As recordações do 

narrador destacam o espaço físico dos acontecimentos, enfatizando momentos de expectativa 

da comunidade, também pode-se perceber o aspecto temporal da narrativa com a referência ao 

cangaço e as ações de Virgulino Ferreira de Silva, o Lampião. 

Nos trechos destacados, o narrador expõe espaços geográficos de lugares reais para 

que o leitor tente localizar a vila de Gurinhatá, não é possível expressar o ponto geográfico em 

que a vila se situa, mas ao vincular momentos históricos ou acontecimentos da narrativa 

nesses lugares pode-se pensar a posição física de sua localização nos limites entre os estados 

citados. Assim, a questão dos espaços é destacada diante dos acontecimentos da narração. 

Então, o narrador põe em jogo o espaço objetivo, aproximando, por exemplo, os espaços 

imaginários do sertão com os espaços reais identificados pelas personagens. Há na obra uma 

fusão de personagens e personalidades históricas como Lampião e seu bando, Leão Sampaio 

(Doutor Leão em Barbalha), o coronel José Pereira de Lima (coronel Zé Pereira das 

Princesas), tentando fundir a realidade com o imaginário. Isso reflete uma representação ou 

uma abstração do real, configura-se a interpretação da realidade ou a construção de imagens e 

relações imaginadas para compor uma personagem mais engraçada, outra mais séria, 

meninos, velhos, loucos, etc. 

Apesar de escritores interferirem na construção de personagens, espaços, paisagens, 

fatos imaginários ou inspirados em histórias reais, vale lembrar que em O que é imaginário, 

François Laplantine e Liane Trindade (1996, p. 28) afirmam que "[...] o imaginário não é a 

negação total do real, mas apoia-se no real para transfigurá-lo e deslocá-lo, criando novas 

relações no aparente real.” Eulício Farias, na elaboração de suas obras, faz com que o 

imaginário tenha uma ligação com a realidade, apoiando a criação romanesca com as relações 



33 

 

históricas e sociais através da transfiguração dos acontecimentos reais transportados para o 

imaginário. Em As Filhas do Arco-Íris, cabe ao narrador deslocar a realidade para o íntimo da 

narrativa, transformando e criando novas relações, constituindo e representando o ambiente 

geográfico, histórico e social. Isso demonstra que Eulício Farias elaborava suas obras com 

base na sua experiência e na realidade vivida, mesclando a tradição popular com seus 

conhecimentos literários. Nessas condições, em seu trabalho de escritor inspirava-se na 

realidade, a que François Laplantine e Liane Trindade (1996, p. 12) preceituam que “O real é 

a interpretação que os homens atribuem à realidade. O real existe a partir das idéias, dos 

signos e dos símbolos que são atribuídos à realidade percebida.” Dessa maneira, o imaginário 

constitui uma das formas de interpretação do mundo, embora não seja a única, há ainda a 

representação intelectual ou cognitiva. Nessa relação entre ficção e realidade, a personagem, 

conforme Antonio Candido (2007, p. 40): 

 

[...] é um ser fictício, — expressão que soa como paradoxo. De fato, como pode uma 

ficção ser? Como pode existir o que não existe? No entanto, a criação literária 

repousa sôbre êste paradoxo, e o problema da verossimilhança no romance depende 

desta possibilidade de um ser fictício, isto é, algo que, sendo uma criação da 

fantasia, comunica a impressão da mais lídima verdade existencial. Podemos dizer, 

portanto, que o romance se baseia, antes de mais nada, num certo tipo de relação 

entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada através da personagem, que é a 

concretização dêste. 
 

A personagem é um ser que participa das ações do enredo com determinado fim, 

buscando promover o intercâmbio comunicativo. A partir deste ser, cria-se fantasias, 

expressão de pensamentos, faz-se com que o romance se fundamente nas relações entre os 

seres. Cabe ao escritor mesclar seus conhecimentos entre ficção e realidade como um dos 

fatores importantes para a elaboração do enredo e as relações entre personagens, motivos 

pelos quais o enredo é constituído, levam à verossimilhança, em geral a ficção e a realidade 

que se pretende mostrar ao leitor são pontos importantes para a concretização da escrita. 

François Laplantine e Liane Trindade (1996, p. 24) também identificam o diferencial 

entre o processo representativo imaginário e o intelectual: no imaginário é possível criar uma 

imagem e uma relação que não são dadas diretamente na percepção. Portanto, o imaginário 

permite a construção de situações que necessariamente não correspondem em todos os 

aspectos à realidade, mas que possam ter alguma relação ou conexão com ela. Cabe ao 

escritor, pela convivência, observar e absorver o que o mundo lhe propõe e assim escrever ao 

seu modo, criando sua ficção, elaborando personagens, distraindo o leitor para reinventar a 

narrativa no tempo e no espaço. Daí seu trabalho se torna um exercício de criação em que há 

uma relação mundo social e mundo ficcional. Roland Barthes (2007, p. 33) preceitua: 
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[...] o escritor é um homem que absorve radicalmente o porquê do mundo num como 

escrever. E o milagre, se se pode dizer, é que essa atividade narcisista não cessa de 

provocar, ao longo de uma literatura secular, uma interrogação ao mundo: fechando-

se no como escrever, o escritor acaba por reencontrar a pergunta aberta por 

excelência: por que o mundo? Qual é o sentido das coisas? Em suma, é no próprio 

momento em que o trabalho do escritor se torna seu próprio fim que ele reencontra 

um caráter mediador: o escritor concebe a literatura como fim, o mundo lha devolve 

como meio; e é nessa decepção infinita que o escritor reencontra o mundo, um 

mundo estranho, aliás, já que a literatura o representa como uma pergunta, nunca, 

definitivamente, como uma resposta. 
 

Quando produziu seus romances, Eulício Farias buscou absorver o mundo que 

reconhecia, o sertão, empenhando-se em evidenciar tempo e espaço, linguagem e estilo, como 

também uma comunicação com a História, sempre tentando descobrir o sentido das coisas, as 

relações sociais e o mundo, manifestando sua consciência sobre as desigualdades. Nessas 

condições, “o escritor concebe a literatura como fim”, ao escrever, torna a reencontrar o 

mundo, e o mundo que lhe parece distante na memória retorna, pois a literatura representa a 

escolha de um comportamento e uma resposta para esse mundo caótico. É por isso que o 

trabalho de escritor se transforma num meio para desenvolver a imaginação ao mediar 

realidade e ficção. No trecho a seguir, é possível observar o mundo que o narrador quer criar: 

 

Cuidado, Sobrinho, pra não cair no porão. Água de açude é traiçoeira, é água morta. 

Sei que Sobrinho não é filho de marreca ou de mergulhão. É? E o vento que 

encrespa as águas do açude traz a voz de tia Iná. Dê lembranças. Quando Isaura 

melhorar, vamos passar um domingo com vocês. Liopordo, este cavalo é 

passarinheiro e pode dar uma queda no Sobrinho. E o canto dos pássaros da manhã 

traz a voz de tia Iná. O Sobrinho sabe o nome daquela estrelona vermelha do 

poente? É a Papa-Ceia. Diz quem mora lá está mais perto de Nosso Senhor. Anh. (p. 

32). 
 

Normalmente, o menino da doida costuma passar uns dias na fazenda dos tios, lá é 

chamado de Sobrinho, logo o mundo idealizado pelo narrador é o ambiente da vila e o da 

fazenda. Na vila, ele convive com toda a comunidade, observando as situações e os conflitos 

entre os moradores, já na fazenda, busca explorar o espaço, nadar no açude, correr pelo pasto, 

andar de cavalo, observar as estrelas. O menino explora o mundo, o sertão, a pequena vila de 

Gurinhatá e a fazenda dos tios, assim entra em contato com a realidade, mostrando as 

condições de vida de uma criança que busca esquecer os problemas familiares, a orfandade e 

a convivência com a tia louca. A imaginação permite enveredar na memória distante para 

atingir um mundo idealizado, daí se constrói o enredo. Embora os autores de ficção 

privilegiem as relações sociais como forma de conhecimento e de comunicação, essas fazem 

parte de um imaginário rico e complexo do qual deriva a narrativa e em consequência dela 
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transcorre a representação e processos sociais que se aproximam do real, servindo para que se 

interprete a sociedade através da literatura. 

Em As Filhas do Arco-Íris, o narrador faz uma intercalação entre o passado e o 

presente da comunidade de Gurinhatá. Logo, a obra traz à tona as relações entre personagens 

abandonados e/ou com deficiência para representar uma parte da sociedade e traduzir o 

processo social, traçando caminhos que possam conduzir o leitor para a compreensão de como 

essas personalidades podem superar ou não a realidade. Então, na narrativa em questão, a vila, 

os fatos, as tradições, os mistérios, as confusões, tudo faz parte do mundo que envolve o 

sertão, o sertanejo e sua cultura popular. A seguir, o narrador recorda os preparativos para o 

baile de São João, destacando as explicações do padre sobre o universo: 

 

Mesmo vendo brisas, eu gosto de ouvir as explicações de padre Santo e de sua 

geografia. As estrelinhas corredeiras da boca da noite, ele chama de bólidos, de 

meteoros e assim por diante. Diz o desbocado do cego que meteoro é a mãe. Mas 

padre Santo não está nada gostando é da geografia do baile de Nô Joaquim, 

justamente pelo convite que este fez a estranhos à vila. Já ouviu falar que esse tal de 

Zezão é arruaceiro e com ele vinham outros primos que não eram coisa de se cheirar. 

Um cabo e dois soldados, o destacamento da vila. Já preveniu a Tidudô que 

mandasse o delegado desarmar todo mundo. Mas o difícil era cabo Faria conseguir 

isso, pois há indivíduos que deixam as armas escondidas lá fora e entram na rua 

desarmados e, quando menos se espera, voltam a apanhá-las. Além do mais, João 

Dadau não ia deixar de vender aguardente de cana por baixo do balcão. Ia? Depois, 

quem vai cuidar dos outros em dia de furdunço e ser fiscal de quem? Ah, as 

preocupações preventivas de nosso padre Santo! (p. 44-45) 

 

O menino percebe a interação dos participantes da comunidade, observa que as 

palavras do padre em torno dos movimentos dos astros, as implicações do cego, que não 

acredita que o universo se move. Como o cego não vê o que acontece nos ensinamentos 

geográficos do padre Santo, suas suspeitas do ocorre no céu o faz discordar de tudo. As 

afirmativas do cego não agradam o padre, que também teme pela segurança da vila, pois em 

festa de São João tudo pode acontecer. O padre imagina que estranhos na festa podem causar 

problemas, principalmente Zezão, que pelo que ouviu falar podia provocar tumulto no baile. A 

repreensão do padre em torno da presença de Zezão é o prenúncio de que não há muita 

segurança para a realização do evento. Outro representante da comunidade que também 

procura dar segurança ao baile é o coronel Tidudô, que ordena o desarmamento dos 

moradores e visitantes, para isso pede um destacamento de homens ao delegado, mesmo 

assim havia quem resolvesse enganar as autoridades e insistia em esconder as armas para 

depois usar durante a festividade. Tanto padre Santo quanto Tidudô querem a segurança da 
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comunidade, o baile deve movimentar a vila e, mesmo com a prevenção contra os problemas 

pelo uso de bebida e de armas no meio da festa, acontece um assassinato.  

Eulício Farias difunde tipos humanos marginalizados que tentam ganhar espaço na 

sociedade. No romance, o cego quer ter voz na vila duvidando do discurso do padre, o bêbado 

desafia o coronel ao recordar a estória da burrinha de padre, o doido imagina-se um 

proprietário da vila e quer roubar a mulher mais bonita da vila para ele e o velho conta aos 

moradores estórias incríveis e tradicionais de viagens, aventuras, mitos e lendas, todos querem 

criar uma identidade social no convívio com a comunidade nem que para isso tenham que 

provocar as autoridades. 

Percebe-se uma tonalidade social nos textos produzidos por Eulício Farias, 

principalmente por exporem primeiro plano indivíduos excluídos, descriminados, dando 

intensidade aos pobres e desvalidos, também se destaca a utilização de procedimento 

semelhante a escritores que tentaram recuperar costumes e tradições através da oralidade. 

Nisso, conseguiu construir, através de seus recursos linguísticos, simbólicos e ideológicos um 

universo do imaginário que representava a infância, os anseios sociais, a personificação de 

suas personagens, resgatando contos, lendas, provérbios e elementos populares. Tudo isso faz 

refletir em uma aproximação do romance As Filhas do Arco-Íris com os procedimentos 

aplicados por Guimarães Rosa nos contos de Primeiras Estórias. 

Ao que se refere à representação social, engloba relações de uma coletividade e de 

individualidades, constatando a instituição de determinada realidade e está ligada à produção 

de valores na construção da narrativa. Nesse caso, o imaginário é parte destas representações, 

pois produz conhecimento, imagens, costumes e tradições, também consiste na utilização, 

formação e expressão de uma sociedade que se distingue de outras sociedades. A narrativa 

constitui um processo cognitivo em que o escritor insere afetividade, traduzindo de maneira 

específica sua percepção do mundo, podendo daí alterar a ordem da realidade. Na narrativa 

euliciana, destacam-se elementos orais, mitos, lendas, provérbios e cantigas que fazem parte 

do imaginário do sertanejo. Por isso, em As Filhas do Arco-Íris encontram-se presente 

costumes, idealizações dos indivíduos, expressões simbólicas, ideológicas e religiosas, que 

traduzem e constroem as emoções das personagens em seu contexto social: 

 

Carneirinho, carneirão! ... Pra que diabo essa cuia de ovos de lagartixa? Tonica 

agora vai comer fogo pra cuidar de tudo. O carcará não vai deixar mais um 

burreguim pra meizinha. Vai? Tomara que o coitado não se aproxime da Árvore. Os 

ossos. De noite, é o risadão do Pai-do-Mato. Mas Guabiraba não tem medo de mal-

assombro não. Ele viu. Desafaste, menino, e suma-se naquele capão de mato, senão 

ela passa por cima da gente. Ah. Na gameleira do quintal, os urubus. Vina foi que 
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não botou mais a cabeça na janela. Chove chuva miudinha, não sei o que aconteceu. 

... Tia Jana sabe. Tra lá lá lá lá. Os da venda de João Dadau também, mas boca 

fechada pra não entrar mosquito. Tidudô! As portas do casarão se abriram: alegria na 

vila. O sino da igrejinha chamando os fiéis pra missa das oito. Chico Mãozinha, o 

sacrista, foi o primeiro a chegar na venda, avisando que ia ter novidade. Vina, depois 

de tudo, ia à missa novamente. Anh. O alvoroço tomou conta de todos. Os olhos. Os 

maus olhos. E as más-línguas? (p. 16). 
 

No trecho anterior, é possível perceber a utilização de expressões orais, a cantiga de 

ninar, a presença do Pai-do-Mato como elemento mítico, frases curtas, onomatopeias, 

interjeições. São muitos os acontecimentos numa sequência, os hábitos de Jana pegando ovos, 

a doida nem percebe que colheu ovos de lagartixa e por isso é repreendida pela filha, o 

carcará procurando alimentos. Os urubus ficam amontoados na carniça de animais mortos e 

outros rondam o quintal por causa dos efeitos da seca, mas eis que uma chuva cai suave para 

animar os moradores da vila. Lá, todos ainda estão pensando nos boatos que se espalharam 

sobre Vina. A religiosidade é representada com o soar do sino da igreja convidando os fiéis 

para a missa, ao mesmo tempo as pessoas se reúnem nos bancos do salão paroquial para 

conversar sobre os últimos eventos, principalmente para debater os boatos sobre a burrinha de 

padre. O coronel dá as ordens, as pessoas silenciam por um momento, mas os boatos, os 

cochichos continuam de forma que não causem suspeitas. Mesmo detentor do poder, o 

coronel não consegue manter a comunidade sob controle. 

A respeito da relação entre imaginário e realidade, Laplatine e Trindade (1996, p. 2) 

ressaltam: “O imaginário em liberdade, que rompe os limites do real, consiste na explosão que 

propicia o início de uma nova época ou apenas o tempo efêmero e extraordinário de uma 

festa.” No caso da narrativa euliciana, o autor extrai de suas experiências um conjunto de 

imagens baseadas em informações obtidas por experiências anteriores. Pode ocorrer no texto a 

produção de informações que envolvem a natureza perceptiva do escritor. Assim, o escritor 

mescla gêneros do imaginário como o extraordinário, o maravilhoso e o fantástico: 

 

A lua espalhou o nevoeiro e a claridade tomou conta da noite. Pedro Gago caminha e 

avista o poço bem debaixo da oiticica velha. Ia primeiro ver se havia alguma coisa 

boiando na água. Ao aproximar-se notou que tanto a Árvore como o poço se 

afastavam com a sua chegada. Cafifou. Será que ele estava andando para trás? Funh. 

A coisa agora já não era mais como ele pensava. Quem já se viu pé de pau 

caminhar? Diz que no Já-Foi tem uma árvore que come gente, mas que nunca saiu 

do lugar, saiu não. E o poço? Ah, lembrou-se que uma vez escutou o Seu Vigário 

dizer, numa roda, que a terra girava. O cego Formião foi o único que duvidou e 

achou aquilo mais um dos despropósitos do padre Santo. Tem procedimento esse 

mundo achar de girar logo hoje de noite? Queria que o danado daquele cego 

estivesse aqui agora para presenciar tudo isto. Meio lá e meio cá, crendo e não 

crendo, Pedro Gago faz mais uma tentativa de aproximação: dá um passo à frente. 

(p. 21). 
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A noite, a escuridão e a claridade são elementos que transformam o ambiente em 

Gurinhatá, muitas vezes a comunidade sente medo de sair de casa devido aos acontecimentos 

estranhos ocorridos no sítio de tio Liopordo. Quem não sente medo de nada é Pedro Gago, 

mas sempre avisa que se deve ter muito cuidado quando se caminha pelo sertão, pois a 

escuridão se mistura com a seca e a paisagem fica mais obscura. Naquele momento, a 

claridade da lua crescente se espalha no meio da noite e é possível ver a estrada e caminhar. 

Pedro Gago vai ter uma experiência muita estranha, que desafia sua mente inconsciente. Para 

muitos, a lua tem uma forte influência no tempo e no comportamento das pessoas, o doido 

sente-se contrariado, ele não consegue chegar ao poço da oiticica, o nevoeiro esconde o 

caminho e, por mais que tente se aproximar, se distancia. O padre conta à comunidade que a 

terra gira, quem mais suspeita do discurso científico é o cego, que não acredita, a sua falta de 

visão faz duvidar até da ciência. A experiência da leitura, do conhecimento científico do padre 

serve para orientar a comunidade, mas não convence o cego, que desprovido dos sentidos 

visuais não crer nas imagens produzidas nos relatos do padre. As observações do doido 

demonstram que não era só a terra que girava, mas as coisas mudavam de lugar. Há um desejo 

do doido de trazer o cego para o lugar em que ele está e “ver” o que estava acontecendo. 

Portanto, Eulício Farias estrutura a narrativa com profunda elaboração 

psicológica de suas personagens, seja na sequência das ações, nos momentos 

cruciais da existência, nas contradições morais, psicoses e inquietações do ser 

humano. Seu trabalho possui um compromisso com o leitor, o de se manter em sintonia 

com a realidade através do imaginário. Essa realidade consiste na descrição dos objetos, no 

relacionamento das personagens, na construção do espaço e do tempo narrativos, na natureza, 

e cabe a ele (leitor) a interpretação desta representação para decifrar os segredos e mistérios 

expostos ao imaginário. Segundo Laplatine e Trindade (1996, p. 29-30): “Se o imaginário 

recria e reordena a realidade, encontra-se no campo da interpretação e da representação, ou 

seja, do real.” 

 

1.1.  O universo regionalista de Eulício Farias de Lacerda 

 

Eulício Farias foi criado nas paisagens secas do sertão reconheceu de perto as 

angústias provocadas pela estiagem, observou o sertanejo habitando a natureza em que o 

desafio é viver sentindo a falta d’água por um tempo prolongado, de ver poucas chuvas e 

ainda sentir o impacto dos animais morrendo. A seca, além de refletir-se numa questão 
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climática, gera problemas para quem habita a região e dificuldades para quem cultiva e 

desenvolve atividades na agricultura e pecuária, provocando a escassez de recursos 

econômicos, uma alimentação precária e o consumo de água de péssima qualidade. No sertão, 

o sertanejo sabe os desafios da seca, da fome, animais morrendo por falta de pasto, a 

temperatura elevada, o solo seco e rachado. Na apresentação do autor, no livro As Filhas do 

Arco-Íris, destaca-se: 

 

Nordestino ou melhor sertanejo do Vale do Piancó, do alto sertão da Paraíba, Eulício 

Farias de Lacerda ali nasceu e viveu grande parte de sua mocidade, onde conheceu, 

de perto, e foi testemunha dos dramas e angústias do Homem e da terra assolada 

pela seca (ou inundações), a fome, o cangaço, o coronelismo e as injustiças sociais. 

(p. 4). 

 

Com a publicação de O Rio da Noite Verde, Eulício Farias recria esse cenário e, por 

isso, mostra o conflito de um jovem em busca de solução para uma psicose, expõe o ambiente 

seco do sertão e a abundância de água do litoral, também rememora a segunda guerra mundial 

com a embarcação de jovens para outro continente. Diante disso, já se percebe sua inclinação 

para o trato com a narrativa regionalista, evidenciando que a convivência com os conflitos 

humanos e existenciais dão condições para mostrar o homem e o mundo em luta.  

Quando criança, no sertão do Vale do Piancó (PB), ouviu relatos sobre a invasão da 

Coluna Prestes, o que rendeu a novela O dia em que a coluna passou, cujo texto apresenta o 

relato da personagem Jonas. Nesse contexto, Eulício Farias demonstra conhecer de perto a 

ânsia da liberdade dos poderes coronelistas e testemunha o drama da guerra e das angústias do 

homem ao perceber a terra assolada pela seca, sem contar a luta do pequeno proprietário rural, 

que tem seus loteamentos usurpados por coronéis e autoridades locais. Então, a fome, o 

cangaço, o coronelismo e as injustiças sociais serão temas de suas obras para que o leitor 

conheça a realidade do sertanejo e suas tradições. Eulício Farias saiu de Piancó por volta dos 

vinte anos e conforme relata Franklin Jorge (2009): 

 

Primeiro, esteve de passagem por Campina Grande e em seguida, antevendo 

melhores oportunidades, resolveu mudar-se para Natal, uma cidade modificada pela 

Segunda Guerra. Havia muito, Eulício tornara-se um leitor compulsivo da revista 

Vamos Ler, editada no Rio de Janeiro, que a cada número focalizava um grande 

poeta ou escritor de renome. 

 

Eulício Farias teve um problema no olho e submeteu-se a tratamento médico em 

Campina Grande. Desempregado não conseguiu se firmar na cidade paraibana. Mudou-se 

para Piancó e logo depois foi convidado a se mudar para Natal, que após a Segunda Guerra 
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Mundial ganhava ares de cidade europeia – isso fez com que Eulício pensasse que teria mais 

oportunidades na capital potiguar. Seu primeiro trabalho profissional foi na Base Aérea de 

Parnamirim, exercendo uma função civil burocrática. O maior desejo de Eulício era pesquisar 

a literatura, costumava ler obras e arquivos sobre escritores, fez o curso de Letras na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e posteriormente tornou-se professor de Teoria 

da Literatura. 

A vida no sertão o inspirou a escrever suas obras regionalistas. Quando se fala no 

regionalismo, destaque-se que se iniciou no Romantismo, mas foi durante o século XX que 

muitas obras foram publicadas com a temática, dando forma ao movimento regionalista. Cabe 

então destacar que em 1926 surgiu o Manifesto Regionalista, em que Gilberto Freyre (1996, 

p. 49) demonstra o desejo de mostrar os valores do Nordeste: 

 

Procurando reabilitar valores e tradições do Nordeste, repito que não julgamos estas 

terras, em grande parte áridas e heroicamente pobres, devastadas pelo cangaço, pela 

malária e até pela fome, as Terras Santas ou a Cocagne do Brasil. Procuramos 

defender esses valores e essas tradições, isto sim, do perigo de serem de todo 

abandonadas, tal o furor neófilo de dirigentes que, entre nós, passam por adiantados 

e "progressistas" pelo fato de imitarem cega e desbragadamente a novidade 

estrangeira. A novidade estrangeira de modo geral. 
 

A corrente regionalista apresenta uma característica particular: alterna na literatura, 

desaparece e ressurge sempre atual, destacando-se com escritores significativos e entre as 

mais importantes produções literárias brasileiras. Assim, o regionalismo como tendência 

torna-se uma tradição na literatura. Essa tradição procura reabilitar valores culturais e 

tradições não somente do Nordeste, mas das terras brasileiras em que persiste o 

subdesenvolvimento, com seus temas, forma, estilos estéticos, recursos da linguagem, estando 

inserida na transição de uma sociedade antes assentada na economia agrícola para 

transformar-se numa sociedade baseada no progresso da produção industrial. No Brasil, essa 

transição está ligada a fatores externos e internos que o país sofre por problemas climáticos, 

econômicos e sociais. Em artigo intitulado Regionalismo e modernização como 

representações literárias, Araújo (2008, p. 6) faz uma análise da literatura regional no 

Nordeste na primeira metade do século XX, considerando os influxos modernizadores e as 

diferentes formas de acomodação e o conflito entre regionalismo e modernidade e destaca: 

 

A produção literária tem acompanhado de forma crítica os ciclos modernizadores da 

sociedade brasileira, numa leitura que tem muito a oferecer à atualidade. [...] a 

representação literária do Nordeste, na primeira metade do século XX, construiu um 

caminho crítico para ler o processo de modernização da época que se anunciava 

como moderna. 
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O trecho citado sugere uma reflexão sobre a produção literária da primeira metade do 

século XX, ressaltando a importância da crítica e os ciclos modernizadores da sociedade 

brasileira. E que os movimentos modernista e regionalista muito contribuíram com a 

atualidade, principalmente por construir ideias e parâmetros literários para a posteridade, 

reconhecendo o subdesenvolvimento e a busca da modernização. 

Na perspectiva de Antonio Candido, o fenômeno do regionalismo literário sobreviverá 

enquanto houver a tensão entre o localismo e o universalismo. E acrescenta que o 

regionalismo: 

 
[...] existiu, existe e existirá enquanto houver condições como as do 

subdesenvolvimento, que forçam o escritor a focalizar como tema as culturas 

rústicas mais ou menos à margem da cultura urbana. O que acontece é que ele se vai 

modificando e adaptando, superando as formas mais grosseiras até dar a impressão 

de que se dissolveu na generalidade dos temas universais, como é normal em toda 

obra bem feita. (CANDIDO, 2002, p. 86-87). 
 

O regionalismo no romance brasileiro já tem uma longa trajetória, se formou no século 

XIX com os autores românticos e suas preocupações nacionalistas e permanece até a 

atualidade pela existência do subdesenvolvimento. Percebe-se que o regionalismo resiste 

como uma tendência literária, sempre se nutrindo da tensão dialética entre o local e o 

universal, o rústico e o moderno. Conforme as palavras de Antonio Candido, é recorrente a 

permanência do regionalismo e de suas diferenças na expressão literária. É possível verificar 

que sobrevive mesmo com o impacto do desenvolvimento urbano e industrial como também 

aos diferentes pontos de vista da crítica e da opinião desfavorável, que chegou a anunciar a 

morte do regionalismo. 

No que se refere à produção literária de Eulício Farias, a obra obteve uma boa 

recepção crítica, principalmente porque, segundo alguns leitores norte-rio-grandenses, até o 

momento em que ele surgiu não havia a figura do ficcionista contemporâneo no Rio Grande 

do Norte com destaque nacional, conforme relata Tarcísio Gurgel, sobre os efeitos das 

discussões da “I Semana de Cultura Nordestina” realizada em Natal em 1978: 

 

Mesmo marcado por momentos de forte polêmica e quase não registrando a 

produção local, tal como se dera, por exemplo, no festival de escritores de 61, 

(exceção feita a um ou outro lançamento e umas poucas comunicações) esse 

intercâmbio também resultaria em benéfico, sobretudo à ficção, pois rendeu a alguns 

dos seus representantes a abertura de espaço na imprensa nacional: Eulício Farias, 

por exemplo, mereceu uma página elogiosa no Jornal do Brasil. Sem falar de 

autores que tiveram livros publicados no chamado “eixo Rio – São Paulo” objetivo 

tantas vezes perseguido por quem produz literatura fora daquele espaço. (GURGEL, 
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2001, p. 130-131). 

 

O nome de Eulício Farias ganhou espaço na mídia nacional e estampou as páginas do 

Jornal do Brasil como importante escritor fora do eixo Rio – São Paulo, o que trazia uma 

nova perspectiva para a produção literária do Rio Grande do Norte, isto porque mesmo sendo 

de origem paraibana, o autor em questão produzia sua obra na capital potiguar e essa 

produção servia de análise para a crítica quanto às publicações locais. Assim, a renovação na 

literatura norte-rio-grandense se firmava com a publicação de O Rio da Noite Verde e, 

posteriormente, com o romance As Filhas do Arco-Íris. Destaque-se que a publicação de As 

Filhas do Arco-Íris foi pela conceituada Editora Ática e fazendo parte de uma coleção de 

livros de autores reconhecidos nacionalmente. Por isso, o romance euliciano representa um 

marco na literatura potiguar, alcançando o objetivo em receber indicação de leitura por 

críticos fora Estado em que residia. Suas obras mais importantes são: O Rio da Noite Verde, O 

dia em que a coluna passou e As Filhas do Arco-Íris. 

 

1.1.1. O Rio da Noite Verde 

 

O Rio da Noite Verde tem o texto narrado pelo jovem Luca, que recorda algumas 

lembranças da infância e os desejos da juventude. No decorrer da narrativa, o leitor pode 

perceber que não há linearidade entre os acontecimentos e as recordações do narrador. O texto 

não é dividido em capítulos, mas há espaçamentos entre uma recordação e outra, sem contar 

que é possível encontrar aspectos tradicionais da oralidade. É por isso que Luca vai 

descrevendo suas lembranças, narrando fatos, identificando acontecimentos de forma 

desordenada, num fluxo de idas e voltas, como se percorresse a memória sem sequência 

lógica, tudo isto porque tem alguns problemas de saúde, distúrbios psicológicos que “não se 

tratam com remédio, cura ou reza”, às vezes o levam para visitar a cidade para consultar um 

médico.  

“Na brisa dos ventos se ouve uns pios de um pássaro”, assim se inicia a narrativa de O 

Rio da Noite Verde com a evocação de Tálassa que, na mitologia grega, foi uma deusa 

primordial do mar, filha de Éter e Hemera. Ela era a personificação feminina do mar 

Mediterrâneo. O narrador não sabe de onde vêm os ventos que entoam o canto distante do 

pássaro, mas associa ideias ao canto estranho que ecoa naquele instante. Daí ele começa a 

lembrar da palavra "Tálassa" que segundo ele é um nome estranho que aprendeu. Logo, passa 

a observar o rio:  
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Dá a brisa uns pios de pássaro esquisitos. Tálassa! Quem estrangulou a voz do 

vento? Tálassa! Nome estranho que aprendera de alguém, nos bons tempos, longe. 

Ah, seu Xenarco, o mascate gringo, vendo o rio espumante, água, água, água, 

cobrindo o mundo. Grito sem fim, polifêmico. Da caverna oca da Noite do 

inconsciente, parece. Um gosto de cinza. Um ponto roxo, ziguezagueante, bolota 

pequenina jogada do alto e suspensa por um fio invisível num movimento de 

vaivém, velocíssimo.  (LACERDA, 2003, p. 29). 

 

É através de seu Xenarco, um mercador grego, que Luca conhece elementos 

mitológicos como no caso de Tálassa, daí ele se recorda das cheias do rio, o rio espumante, 

que em suas lembranças, transborda como se cobrisse o mundo. Se na seca, o homem fica 

esperançoso pela chuva, mas quando chove em excesso, o rio se torna cheio e descontrolado, 

chegando a provocar estragos para as comunidades rurais.  

O narrador já se apresenta com problemas psicológicos, ouvindo gritos, delirando com 

imagens distorcidas como se estivesse inconsciente. A loucura desnorteia Luca, que sente o 

mundo girar numa velocidade incontrolável, seu pensamento vai e volta nas lembranças, nas 

imagens perdidas, distorcidas, de cores fortes que retornam com “Um gosto de cinza. Um 

ponto roxo, ziguezagueante, bolota pequenina jogada do alto e suspensa por um fio invisível 

num movimento de vaivém, velocíssimo.” 

O autor faz uso de um processo de enumeração caótica, com a repetição exaustiva de 

sons, palavras, algumas aparentemente desconexas e elabora um processo descritivo do Sertão 

com suas dualidades: seca/inverno – rio/mar – miséria/riqueza – campo/cidade – 

loucura/lucidez – mito/verdade. Eulício traz nesta obra: contos populares, mitos, provérbios, 

demonstração de conhecimento sobre a fauna e a flora, da religiosidade e da medicina 

popular. Desse modo, revela-se um conhecimento linguístico em um texto com linguagem 

regionalista e ao mesmo tempo incorpora graças ao seu conhecimento de literatura, as 

conquistas do romance moderno. Na narrativa em questão, segundo Vicente Ataíde (2003, p. 

23): 

 

[...] de um lado o Bem (a avó, a madrinha), o rio, a chuva, o inverno, o supremo 

desejo do homem nordestino - fartura, alegria, amor, momentos de felicidade. De 

outro, o Mal (Ederviges) - a morte, a castração, a tristeza, a seca, o lado de cá 

punidor: miséria, ciúme, ódio, desgraça. A mulher perdida (o pai deseja a 

namorada), a madrinha (substituta da mãe), ao mesmo tempo em que esses bens são 

desejados pelo filho. Daí a impotência e a derrota de Luca (ou Cadé), que se rende 

às forças do mal. Por mais que deseje, delas não consegue desvencilhar-se. Donde 

seu grito libertador ao final: "Luas-de-méis para todos os Cains do mundo".  

 

Durante a leitura, pode-se perceber o ambiente narrativo envolvendo dois espaços 

distintos, esses espaços se entrelaçam e se completam à medida em que Luca vai mostrando 
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ao leitor suas recordações e seus traumas. O espaço físico vivido pelo narrador é um quarto na 

casa do tio, nele ele se tranca e deitado na cama passa a pensar e a recordar de forma 

desordenada os acontecimentos. O outro espaço é psicológico, em que retrata o sertão, suas 

memórias, observações do mundo e do ambiente natural, com suas paisagens naturais. É nesse 

jogo de espaços que ocorre todo o drama de Luca, principalmente quando se lembra do local 

de origem e da cidade litorânea em que faz o tratamento psiquiátrico.  

Observando a configuração do texto, identifica-se que há uma espécie de 

monólogo em que a personagem, além de protagonista, também é o narrador. Luca 

vive um intenso drama em sua vida, uma doença que o angustia. Os diálogos que 

acontecem na narrativa fazem parte de sua memória, marcando sua mente doente:  

 

[...] E a figurinha de Neneco, o anão com cara símio, cínico, chapéu de palha de 

catolé enterrado até as orelhas: 

– Vamo pra moita de mofumbo, vamo pra moita de mofumbo. Ali, à beira do poço, 

a Dinha de seu Edervirges tomando banho, nuanuinha. Os seus olhos dele turvos, 

um escurecimento de vista. 

De novo a bolota roxa a girar com maior velocidade. Um cochicho, na moita, do 

anão cínico: – Vamo, voxê é o touro. Mas o corpo da Dinha cheio de curvas, uma 

vontade maluca de pular dentro dágua. 

- Não. Venha, eu xou a vaca. De permeio, a visão trágica de João Brás. (LACERDA, 

2003, p. 30).  

 

Na figura do Neneco, o narrador expressa as feições dando configurações de animal ao 

homem de pouca estatura, que quer se aproveitar para ver a nudez de Dinha e quem sabe ter 

relações sexuais com ela. Luca fica apenas olhando e se masturbando, sentindo vontade de 

pular dentro do poço e concretizar seus desejos carnais. Assim que Luca ejacula, sente um 

escurecimento de vista pelo prazer de ver o corpo de Dinha, seus olhos sentem o mundo girar 

e outras imagens vêm na lembrança, como o acontecimento trágico ocorrido com João Brás. 

O texto traz uma sensualidade pela apresentação de imagens que envolvem sexo, desejo e 

inocência, além da ocorrência de loucura e violência. Essas imagens se misturam na mente do 

narrador, colocando-o em conflito com a existência, pelo medo de acontecer algum mal e 

sofrer o impacto de ser descoberto e algo trágico venha se realizar. 

O Rio da Noite Verde tem uma simbologia: o rio é um elemento marcante na narrativa, 

o rio espumante de águas, a água que é vida, renovação, pureza, fertilidade, fecundidade, a 

transformação, a purificação, a força, a limpeza e esperança para o sertanejo: “Mundo menino 

que ficou na distância, perdido na bruma. Rio espumante, estremecendo, margens cobertas, só 

a copa das árvores grandes aparecendo.” (LACERDA, 2003, p. 30-31). A noite representa a 

escuridão, a insegurança, a intranquilidade e o sofrimento de Luca que não consegue uma 



45 

 

cura para sua doença. O verde tem afinidade com a natureza, criando um sentimento de 

relaxamento, conforto, de calma e paz interior, faz o homem se sentir equilibrado 

interiormente. O verde são as paisagens do sertão sendo banhadas pelo rio, revelando a beleza 

natural da região regada pelo período de chuva. Em As Filhas do Arco-Íris, a noite representa 

a incerteza e tem a mesma relação exposta pelo jovem Luca, pois a escuridão provoca o 

medo, preocupação: “Na parede da rocha, a mão de sangue, morcego que revoa na cabeça da 

gente no entre-sono. Vampirões, lampiões, batatões. A noite é o universo do Mal. A Árvore.” 

(p. 10). Como destaca o narrador, na noite tudo pode acontecer, a escuridão pode abrigar o 

inimigo, todo mal pode ocorrer e a água é a fonte que origina o arco-íris, que traz o poder da 

transfiguração e as sete cores representam qualidades divinas. 

Uma das lembranças que atormentam Luca é a castração do enxadeiro João Brás e a 

do vaqueiro João Batatão. Isso fica martelando a memória como ideia fixa, aumentando sua 

tensão como também sua angústia: 

 

Um crepúsculo vermelho do outro lado da montanha cinzenta da imaginação. A 

bolota roxa crescendo, crescendo, crescendo. Flor do mandacaru? O membro de 

João Brás esmagado??... Entrado o sol, Maria Donana vai apanhar água na cacimba. 

Pipilos de pássaros ocultos no joazeiro, perto. – Me acuda, pai me acuda! ... A mão 

grossa, enorme, de João Brás. Não mais o grito de Maria Donana. Vestes rasgados e 

o resfolegar de dois corpos na terra, sujos. Onde está o pipilar dos pássaros? Um 

crepúsculo de sangue, vingança do pai de Maria Donana e dos irmãos enfurecidos. 

“_ Era uma vez, Luca, o enxadeiro João Brás...” Todas as vezes que ele se lembra 

dessa história sente umas dores nevrálgicas na região bacial. A visão trágica de João 

Brás interpondo-se entre ele e a Dinha tomando banho no poço. Sim a Dinha de 

ancas fornidas. Neneco dá um assovio de símio assustado e desaparece no capinzal. 

Semvergonhez. Vontade doida de pular no poço. Os olhos de fogo, duas tachas, de 

seu Ederviges, o pai, comendo-se de zelos pela Dinha, e o facão de dois gumes, 

amoladíssimos, vibrando no ar. - Se pai sabê, ele te mata. E agora são aqueles dois 

fogos-fátuos que o perseguem ainda. Os olhos de seu Ederviges. (LACERDA, 2003, 

p. 30). 

 

No trecho, há um tom poético envolvente pela luminosidade do sol que surge no 

horizonte, momento em que o narrador que se sente nas alturas, entre o prazer e o desespero. 

Logo, a imagem de membro sexual sendo esmagado fica na memória de Luca, como uma 

bolota roxa, o sangue jorrando, os pássaros, o mandacaru, a situação da castração faz sentir 

dores em todo corpo, principalmente em seus órgãos genitais. As recordações se misturam 

com a realidade. Luca sente desejos sexuais, mas fica imobilizado quando imagina que viu a 

castração de um homem. As lembranças de Luca são norteadas pelos problemas psicológicos, 

pelo seu desejo sexual por Dinha e pelos momentos de masturbação no quarto. Os nervos de 

Luca entram em desespero entre o pensamento de pular no poço, do abuso sexual e da 

violência com a mutilação do órgão sexual de João Brás. Há um jogo de discursos pelo uso de 
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sinais de pontuação, aparecendo discurso direto, indireto e indireto livre. O discurso do 

narrador reflete as lembranças, o discurso de Maria Donana é o desespero: “- Me acuda, pai 

me acuda! ...”. O de seu Ederviges é o da vingança: “Era uma vez, Luca, o enxadeiro João 

Brás...” O de Dinha é de suspense e advertência: “- Se pai sabê, ele te mata.” Esses discursos 

refletem o distúrbio do narrador, Luca, que não tem o controle dos acontecimentos entre as 

lembranças e a realidade, o conflito existencial, a vontade de possuir Dinha, a dificuldade de 

controlar as imagens mentais entre o desejo e a violência.  

À medida que Luca vai narrando, com idas e voltas às suas recordações, aumenta mais 

ainda o problema, então sua angústia vai se tornando insuportável, beirando a alucinação. 

Vicente Ataíde (2003, p. 22) ressalta:  

 

A figuração de outras personagens faz delas protótipos e problema do narrador. 

Assim, a avó e a madrinha, que são uma só pessoa, tipificam o Bem, enquanto o pai 

enciumado da menina-moça, Seu Ederviges, é a própria encarnação do Mal (o Caim, 

o Cão). Não se vá pensar, porém, que Eulício Farias de Lacerda comete vulgar 

maniqueísmo, fechando o universo do narrador dentro desta luta. Não. Os fatores 

psicológicos é que são relevantes e fica bastante claro entender o procedimento 

humano do rapaz a partir destas colocações. O desejo da mãe, o ódio do pai, um 

complexo de castração envolvendo, como conseqüência. 

 

 

Ataíde destaca o processo de elaboração das personagens, ressaltando que Eulício 

Farias dispõe como a figuração dos mesmos, jovens, homens que convivem com a violência, 

o desejo, o sexo. O narrador tem um problema, que por causa do distúrbio psicológico, não 

consegue ordenar o pensamento, e na leitura, pelo tratamento narrativo deve-se perceber que a 

avó e a madrinha tratam-se da mesma pessoa, representando o Bem, enquanto que Seu 

Ederviges, por figurar o medo, a intimidação moral, a violência, o Mal. Essas forças duelam 

no pensamento de Luca: a avó quer resolver a doença o enviando para a capital com a 

intenção de fazer um acompanhamento médico, enquanto que a figura de seu Ederviges, no 

contraponto, sempre cria aquele medo, a ansiedade, a angústia e a violência, o que agrava o 

problema do jovem. Luca pensa em superar suas dificuldades psicológicas e esquecer a força 

do mal, mas sempre fica recordando a castração de João Brás como se temesse que seu órgão 

sexual fosse submetido à mesma situação devido ao desejo que sente de fazer sexo. As 

representações destinam-se a compreender o enigma homem e seu mundo, fechando o 

universo do narrador dentro de sua luta, sendo os fatores psicológicos relevantes para 

entender os problemas do rapaz diante das situações que vive. Durante sua estada na casa da 

tia, Luca sente muita dificuldade para se manter na capital:  

 
Os tostões minguados que vinham de casa (ah, os sacrifícios da madrinha) eram 
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mesmo que manteiga em venta de gato: os remédios, lavagem de roupa, o diabo. 

Depois, aquelas indiretas de Dadá pra acabar de encher o saco: - Luca, você devia, 

quando melhorasse, procurar um emprego, seja qual for. Essa história de viver às 

custas dos outros é o fim. Aquilo era mesmo que uma punhalada pelas costas. Essa 

Dadá não passa de uma quenga desenraizada. Sabe que ele nunca foi malandro, que 

sempre ajudou a madrinha em tudo e só não fazia agora devido a doença. – Moço, 

você está com um profundo esgotamento, um princípio de erotomania. Siga, à risca, 

a dieta e os medicamentos, procure repousar o máximo. Preocupações, 

extravagâncias, noites mal dormidas, evite o possível. Cuidado Moço. (LACERDA, 

2003, p. 39). 

 

Luca também sente a pressão psicológica por não poder ajudar nas contas da casa, vê-

se gastando todo o dinheiro enviado pela avó para custear as consultas e os remédios 

indicados e não estar bem. Ele sofre alucinações em quase toda a narrativa. Indo ao médico 

tem o seu diagnóstico definido como um caso de “erotomania”, o desejo exagerado por sexo e 

o trauma de lembrar um membro sexual sendo esmagado: “Agora ele percebe que suas idéias 

estão imersas numa obsessão do sexo. Lembra-se da diagnose do médico e suas 

recomendações. Mas a imagem da Dinha de ancas fornidas, nua, no poço, numa persistência 

incessante.” (LACERDA, 2003, p. 52); “Erotomania é a mãe. Invenção de quem quer chupar 

os tostões dos pobres.” (LACERDA, 2003, p. 61). O diagnóstico não é muito comum, Luca 

reclama das recomendações dos médicos para evitar os desejos carnais e que não deve pensar 

em sexo devido a tendência de seu problema aumentar. 

O distúrbio psicológico da personagem-narrador torna a narrativa nervosa, tensa. Ora. 

Luca usa de toda sua emotividade, às vezes exagera no que narra, outras deixa o leitor mais 

calmo, sua narração excita, corre, interrompe-se: “Agora o inquietante era a idéia do 

espantalho da seca. Como é que a madrinha vai poder mandar dinheiro para o médico e os 

remédios? (....) Em sua mente passam as imagem de estiagem longa, destruidoras.” 

(LACERDA, 2003, p. 56-57). Vendo o mar, recorda do sertão, as imagens da cidade e do 

sertão se contradizem em sua mente e, no médico, tenta recobrar sua saúde, mas seu 

pensamento se prende aos problemas que assolam a terra sertaneja, a estiagem, a falta de 

chuva e o gado morrendo. O mar simboliza a dinâmica da vida, lugar de nascimentos, de 

transformações e de renascimentos, também pode significar uma situação de ambivalência, 

que é a de incerteza, de dúvida, de indecisão. Luca quer renascer, restaurar a consciência e ao 

observar as águas em movimento, sente-se em estado transitório entre a doença psicológica e 

a saúde, pois o mar propõe possibilidades de restabelecer suas faculdades mentais.  

O narrador faz um processo de associação de ideias e de imagens, tudo se sucede num 

movimento de idas e voltas, um vai-e-vem que faz o leitor retomar os acontecimentos, e a 

narrativa, que não é dividida em capítulos, se fragmenta em pequenos episódios que retratam 
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o mundo interior da personagem Luca ou suas lembranças de um tempo esquecido: “O fogo-

fátuo são duas tochas acesas, esverdeadas. Um arco-íris? / O cachorrão preto dos olhos de 

fogo uivando dentro da noite. / Encruzilhadas. / Luas-de-méis para todos os Cains do mundo.” 

(LACERDA, 2003, p. 147). No final da narrativa, depois da chuva, um arco-íris surge e logo 

o anoitecer chega, o que fica evidente são as “encruzilhadas”, os pontos críticos da vida e 

caminhos a serem traçados que se movem nas palavras de Luca. Outro fato interessante é o 

brilho do fogo-fátuo e sua dúvida sobre o arco-íris - as frases finais são caminhos para ler 

outras narrativas.  

O leitor da obra lacerdiana vê em O Rio da Noite Verde como acontece a tragédia da 

personagem Luca, sua trajetória de problemas e a busca por uma solução médica, as 

lembranças, principalmente os casos de violência, a tensão para se livrar das recordações que 

sempre o atormentam quando pensa em sexo. Assim, percebe um universo sertanejo, as 

paisagens, as tradições, uma série de crendices, usos e costumes, as imagens da seca quando 

convive com seu ambiente local e do mar quando se desloca para o litoral, da terra, sua flora e 

sua fauna, a resistência do povo e suas lutas: a miséria, a fome e a injustiça social exercida 

pelo coronelismo, as lembranças dos preparativos dos brasileiros para embarcar rumo à 

segunda guerra. Para Vicente Ataíde (2003, p. 23), o leitor vê: “No fundo, porém, uma bela 

visão poética. E o próprio nome sugere o universo mágico, o universo das sensações que vive 

no protagonista.” Para Tarcísio Gurgel (2003, p. 30), o texto de O Rio da Noite Verde foi 

muito ousado tanto pela temática, como pela produção:  

 

O resultado dessa ousadia: O Rio da Noite Verde, com que foi premiado num 

concurso literário de Natal (o Prêmio Câmara Cascudo), tornou-se o equivalente 

potiguar como renovador da nossa prosa narrativa. 

Nesse romance, os elementos básicos da construção ficcional, que são o Tempo, o 

Espaço e as Personagens, fogem aos padrões tradicionais, o que torna a leitura do 

mesmo, por vezes, penosa para aquelas pessoas que não estejam bem informadas a 

respeito da literatura. 

Quanto ao tempo, por exemplo, tem-se uma informação vaga de que a história 

transcorreria à época da 2. Guerra; porém o que sabemos das personagens é que as 

mesmas vivem num tempo de hoje, de ontem, de sonho, de alucinação, ou seja: uma 

desordem temporal, que é correspondente ao tempo mental da personagem principal 

dominada por uma neurose. O Espaço é igualmente impreciso: ora a casa, ora o 

campo, ou a cidade, ou mesmo o sonho, sem que se conheça uma clara definição 

disso. Quanto às personagens, oscilam de normais a loucas, a monstruosas, e assim 

por diante.  

 

Como Tarcísio Gurgel informa, O Rio da Noite Verde teve uma boa recepção no 

estado do Rio Grande do Norte. Ele também averiguou a atitude de Eulício Farias como 

renovadora na prosa por sua construção ficcional fugir dos padrões tradicionais da época. 
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Outra observação relevante nas palavras de Gurgel é quanto ao tempo, um tempo histórico 

que transcorre no período da 2ª Guerra, conforme se constata nos seguintes trechos: 

 

Uma hora dessa a pobre da madrinha deve estar dormindo ou sonhando acordada. 

Sonhando com os filhos embarcando e os aviões despejando bombas nas cabeças 

deles. Que horror! E a farda bonita, verde-oliva, que o Lino, todo garboso, vestia no 

dia em que veio despedir-se. (LACERDA, 2003, p. 56);  

 

Guerras no ar, no mar (ah, o mar) e na terra. Os campos de concentração. Os 

prisioneiros só a pele pregada nos ossos. Esqueléticos. De magrez morrendo, feito 

pessoa que secasse de feitiço. (LACERDA, 2003, p. 73).  

 

É possível perceber que o narrador tenta recordar o que acontecia na guerra, pensando 

em seu familiar mais próximo. Mostra, também, sua concepção sobre o conflito, iniciando 

com os preparativos, os jovens embarcando para viagem, as atrocidades durante o combate e 

imagens que simbolizam o terror como cidades destruídas, indústrias e zonas rurais arrasadas, 

aviões bombardeando os campos de concentração, os ataques surpresas, homens aprisionados, 

de mortos, esqueletos ao chão, homens sentindo o abandono e morrendo de fome. 

Por meio dessas recordações, o romance estabelece uma ponte entre a vida 

provinciana, regional, e os fatos da história mundial, o que o salva do aspecto puramente 

pitoresco e exótico. 

 

1.1.2. O dia em que a coluna passou 

 

O dia em que a coluna passou foi publicado em 1982 e Eulício Farias o classifica 

como novela. A obra traz as ocorrências nacionais de um período conhecido como República 

das Oligarquias, tendo como objeto de representação a Coluna Prestes (1925-1935)
12

. A 

ficção revela forte arquitetura dramática, dentre os quais despontam o fator popular de 

                                                 
12

 Coluna Miguel Costa-Prestes, popularmente conhecida somente por Coluna Prestes, foi um movimento 

político-militar brasileiro existente entre 1925 e 1927 e ligado ao tenentismo, corrente que possuía um programa 

bastante difuso, mas algumas linhas gerais podem ser delineadas: insatisfação com a República Velha, exigência 

do voto secreto, defesa do ensino público e a obrigatoriedade do ensino primário para toda população.  O ataque 

dos revoltosos à cidade de Piancó, realizado no dia 9 de fevereiro de 1926, comandado por Cordeiro de Farias e 

no qual foi assassinado o Padre Aristides Ferreira da Cruz e mais uma dezena de combatentes, provocou uma 

grande celeuma e produziu dezenas de versões sobre este fato histórico. 

(http://pianco.pb.gov.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=1). 

     A passagem da Coluna ficou marcada por uma chacina por ela cometida em Piancó, onde foram assassinados, 

depois de presos, 2 soldados e 23 civis, inclusive o Padre Aristides, pároco e líder político local. [...] Em 1930, 

um grupo armado, sediado na cidade de Princesa, no alto sertão paraibano, chefiado pelo deputado estadual José 

Pereira, tentou conturbar a ordem pública no interior do estado. Os objetivos do movimento, como os dos 

rebeldes de Monteiro em 1912, era provocar uma intervenção federal na Paraíba. A consequência imediata seria 

a deposição do presidente João Pessoa, que havia rompido relações políticas com Washington Luiz, depois dos 

acontecimentos que resultaram no famoso "NEGO".  

(WIKIPÉDIA, IN: http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Militar_da_Para%C3%ADba, grifo nosso) 
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mudança social no discurso das personagens. Para alcançar isso, o autor centraliza sua ficção 

no campo histórico-social, procurando mostrar como o movimento tinha o propósito 

revolucionário de libertar o país do domínio das oligarquias, e que para isso, desbravou até o 

sertão brasileiro. O texto retrata o Movimento Tenentista no estado da Paraíba, 

especificamente no município de Piancó. Nesse sentido, o autor mergulha na realidade 

brasileira, revivendo a história de sua cidade natal e as lembranças do que lhe contaram na 

infância.  

Diferente de O Rio da Noite Verde, o leitor não terá muitos problemas para 

interpretar o enredo, principalmente pela organização dividida em capítulos, a sequência 

de acontecimentos, a estrutura narrativa (novela). A trama de O dia em que a coluna 

passou é constituída a partir do entrelaçamento de um fato histórico ocorrido em Piancó, 

com a forma de narrativa, e traz em seu enredo a trajetória da personagem Jonas em 

busca de vingança contra um líder político de Piancó. O texto é configurado a partir da 

sua divisão em três partes. Na primeira parte – “A Fuga” – Jonas foge de Piancó para se 

livrar das atrocidades cometidas por um Padre. O motivo da fuga de Jonas é o assassinato do 

seu pai por João Diogo a mando do Padre Aristides. João Diogo era seu braço forte, um 

verdadeiro capanga dos mandatários e chefes religiosos da Paraíba. Servia de capanga e 

incorporava o espírito de atrocidade do chefe religioso e executava as suas ordens, porém 

morre numa tocaia idealizada pelo capitão Tolentino, inimigo do Padre. Na segunda parte – 

“No ventre do monstro” – Jonas se encontra com a Coluna Prestes, percebendo nela que terá 

um caminho para a realização de sua vingança. E na terceira – “A vingança” – Jonas torna-se 

integrante da Coluna Prestes no ataque a Piancó e consegue se vingar do Padre.  

O eixo básico das ações da narrativa é a vingança de Jonas. Para que ela aconteça, o 

protagonista deixa Piancó em direção a outro Estado. No seu deslocamento, encontra um 

integrante da Coluna Prestes do Piauí. Em pouco tempo de conversa, Jonas recebe uma 

proposta para participar do movimento. Logo começa a idealizar e planejar uma maneira de 

voltar a Piancó. Com o tempo, Jonas vai percebendo que não comunga com os objetivos da 

Coluna (desarticular as forças oligárquicas), porém vê uma possibilidade de concretizar seu 

plano de vingança. Jonas não compreende a formulação da Coluna, mas consegue através dela 

a vingança contra o Padre. Eulício Farias destina o último capítulo à vingança, nele Jonas 

chega a concretizar seu plano. A forma como se deu a estruturação do enredo possibilitou o 

desfecho final com a concretização dos desejos de Jonas, realizando sua vingança aos que 

praticaram as agressões contra sua família. É desse modo que o herói consegue realizar suas 

ações na narrativa.  
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O enfoque do romance gira em torno do passado de Jonas e tem como cenário o sertão 

do Nordeste e o enredo se prende a um episódio isolado. Inicialmente, a história de Jonas 

trazia como subtítulo: “A vingança de Jonas ou quando a Coluna passou”. O que se percebe é 

que o protagonista entra na Coluna para se vingar dos desmandos e da prepotência de um 

chefe político da região, na época. Esse passado está impregnado nas evocações do tempo 

histórico, daí exposto pelo narrador através do percurso da fuga de Jonas. Deve-se salientar 

que na narrativa o tempo cronológico está associado ao espaço de tempo em que os 

acontecimentos se desenrolam e as personagens realizam suas ações como em uma sequência, 

enquanto que o tempo histórico tem referência na escala de tempo usada no estudo da história 

da humanidade, tendo como unidades o dia, semana, mês, ano, décadas ou séculos. Assim, o 

tempo cronológico aparece no decorrer do romance e está expresso na figuração dos 

elementos da natureza, dia, noite, movimentos dos astros. Portanto, mesmo parecendo que o 

tempo histórico e o tempo cronológico sejam cercados por várias diferenças, a cronologia do 

tempo serve para organizar a narrativa. E se o tempo cronológico pode ser organizado por 

referenciais variados, o tempo histórico também pode variar de acordo com a sociedade. Essa 

bipolaridade entre tempos mostra a evocação na memória da personagem e nas histórias do 

narrador que acolhe as nuanças do tempo cronológico como representação no romance.  

A Coluna Prestes foi um movimento de insatisfação com a República Velha, liderada 

por Luís Carlos Prestes, denunciava a pobreza da população e a exploração das camadas 

menos favorecidas pelos líderes políticos e forças oligárquicas. Os participantes da coluna 

percorreram milhares de quilômetros pelo interior do Brasil, objetivando conscientizar a 

população contra as injustiças sociais promovidas pelo governo republicano. No período, o 

Nordeste se deparava com um cenário de disputas pelo poder: de um lado, as oligarquias e de 

outro, o cangaço, o messianismo e a organização armada. Eulício Farias toma como cenário 

um momento de tensão nas regiões do país, o qual representava a chegada do mundo 

moderno. Ao mesmo tempo trata isso de forma peculiar, tentando mostrar que a Coluna traz 

um espírito rebelde, aventureiro e da proposição de uma mudança capaz de combater velhas 

estruturas.  

A narração se inicia com a descrição da fuga de Jonas. Evoca o tempo e busca na 

memória dos fatos que serão contados ao longo da narrativa, mostrando as experiências e 

circunstâncias que marcam sua fuga:  

 

No teto (a picumã, as casas de aranha), onde pendurou a memória. Cedo chega a 

noite no vale. E o rosto do velho cuja sombra arqueada projeta-se na parede, 

enquanto abana com o chapéu de palha as cinzas do braseiro, lentamente ressurge da 

escuridão. Era uma fisionomia dura, pálida e ressequida. Fios brancos da barba 
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espalham-se pelo queixo e os olhos miúdos que fitam o crepitar do carvão pareciam, 

àquela hora, perdidos na noite que o circunda. (LACERDA, 1982, p. 17).  

 

O narrador quer recordar e apresenta, através das lembranças, a casa que abandonou, o 

pensamento se distancia do lugar no meio da escuridão da noite, um homem de fisionomia 

pálida, com idade avançada, pele dura e ressequida faz recordar o velho sertanejo, magro, 

rude, desamparado, que vivia num lugar rústico, o acompanha sem rumo, apenas no ermo do 

Sertão. 

O escritor abre diálogo com o real e o transfigura para o imaginário. Eulício Farias 

escolhe Piancó como espaço geográfico, as cenas são articuladas e suas personagens ganham 

vida pela existência histórica do conflito. O tempo histórico traz marcas de um mundo que se 

transformou e se movimenta na medida em que as personagens vivem os fatos. Assim, cenas 

do cotidiano são diluídas e o narrador passeia em busca de imagens perdidas para 

recuperá-las:  

 

A vila foi ficando para trás e o dia começa a clarear, aos poucos, as árvores da beira 

da estrada. Um homem com uma espingarda ao ombro vem vindo em sua direção, 

mas logo entra no mato e desaparece. Caçador ou malfeitor? Não. Pelo jeito, é um 

pobre diabo desconfiado à caça de jacu ou de asa-branca nas aroeiras. (LACERDA, 

1982, p. 23).  

 

 

À medida que Jonas se distancia, vai observando sua caminhada, recorda a vila 

deixada para trás, sendo que o amanhecer lhe traz a ideia de vingança ou de ser caçado por 

seus inimigos. Essa dualidade provoca esperança e desespero por colocar seu plano em prática 

e a dúvida se alcançará seu objetivo ou não. E ao se deparar com um homem portando uma 

arma, percebe que aos poucos ele se aproxima e mesmo assim não consegue identificá-lo, em 

seu pensamento fica a incerteza das intenções do homem – seria alguém querendo lhe fazer 

mal ou apenas um caçador? Jonas observa que o homem vai em outra direção, desaparecendo 

no meio do mato como quem caça, isso o tranquiliza e ele continua sua jornada com o ideal 

vingativo.  

Na narração, ocorre uma série de acontecimentos: primeiro, Jonas é surrado por ordem 

do Padre Aristides; depois o pai é surrado e assassinado por João Diogo a mando do Padre; 

então, Jonas sai de Piancó com o desejo de retornar e cometer sua vingança; logo, encontra a 

Coluna Prestes e passa a participar do movimento, por fim, vinga-se do Padre. A vingança 

serve como uma atitude de honra e é motivada pela vergonha e humilhações que sofreu e 

pelas atrocidades feitas contra seus parentes:  
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Uma semana depois, estava viajando, rumo ao desconhecido. Sozinho no mundo, 

sem parentes nem aderentes, esquecido de Deus e do diabo, levava comigo apenas o 

meu ódio e um plano feroz de vingança. Um dia, eu teria de voltar. O Aguiar é que 

não me veria mais. Voltaria sim. E Piancó e o Padre Aristides passaram a ser uma 

constante em minha vida, aumentando ainda mais o meu ódio e meu instinto de 

vingança. Estava mergulhado na barriga do monstro, feito meu xará da Bíblia. 

Hum. Hum. Minha vida era uma noite e noite de pesadelos. (LACERDA, 1982, 

p. 46)  

 

Passa-se uma semana, Jonas ainda não encontra destino nem planos de regressar para 

Piancó, mas em seu íntimo havia o desejo de um dia retornar. Sem rumo, caminha sozinho, 

sempre recorda de seus parentes, das atrocidades cometidas contra eles, sua fuga e o pleno 

abandono na viagem. Levava consigo o ódio e o desejo de vingança, pensava em como seria 

sua volta e como realizar um plano de vingar sua família. Seu desejo de retorno a Piancó faz 

pensar no Jonas bíblico na barriga do monstro. O abandono, a solidão e o desejo de vingança 

faziam com que tudo se transformasse num monstro a ser vencido, ele queria vencer o 

monstro, mas a vida se resumia numa noite, só que cheia de turbulência.  

A narrativa de O dia em que a coluna passou segue a mesma tendência de O Rio da 

Noite Verde com um narrador tenso, ansioso, traumatizado. Seu trauma pessoal, além de 

psicológico, também é motivado pela violência cometida contra seus parentes e pelo desejo de 

promover uma reparação familiar. Em O dia em que a coluna passou, a noite representa a 

morte, o dia a esperança. Jonas junta suas armas para enfrentar o monstro. O monstro é 

representado pelas oligarquias que dominam Piancó. As oligarquias com suas forças de 

intimidar, tomar as terras de pequenos agricultores, de expulsar e até matar homens e desfazer 

famílias que contrariam sua sede de poder. 

As personagens gostariam muito de voltar para sua terra, mas não tem como retornar e 

enfrentar seus inimigos, então procuram o grupo revolucionário da Coluna para unir forças e 

encarar o sistema oligárquico instalado no país como também vingar-se de violências 

cometidas contra seus familiares. Isso ocorre com Jonas e Duã. No caso do primeiro, o Padre 

Aristides articula com João Diogo contra sua família. Ao ver João Diogo, Jonas lembra a 

morte do pai, o velho Josias, que não conseguiu reagir e foi espingardeado de tocaia. Essas 

duas personagens, Jonas e Duã, se destacam, pois encontram nos objetivos rebeldes respostas 

para o instinto de vingança. Para Jonas, a Coluna serve de motivo para vingar a violência 

praticada contra seu pai e, ao conversar com o sargento João Baiano, recebe o convite para 

integrar-se ao movimento:  

 

... Sim. Ainda me lembro como se fosse hoje. Com a saída do vaqueiro Justino, 

ficamos somente eu e o sargento Baiano conversando, o que ele primeiro me 

perguntou se eu era dali mesmo, um “celoura”, como já falei antes a você. Lhe 
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respondi que era um sertanejo da Paraíba e o que tinha vindo ali fazer. O sargento 

parece que simpatizou logo comigo e, quando menos esperava, recebo-lhe o convite 

para ser um revoltoso e fazer parte da Coluna, que estava acampada ali por 

perto. (LACERDA, 1982, p. 51).  

 

Outro que deseja vingança é o soldado Duã, que, com os mesmos princípios de 

Jonas, vai fazer parte da Coluna por ter sido espancado, desmoralizado, perseguido e 

ameaçado de morte: “... O soldado Duã tinha uma história parecida com a minha. Foi surrado, 

perseguido e ameaçado de morte lá onde vivia e entrou na Coluna pela mão de um tal de 

Lenine da Mata, chefe político, amigo e simpatizante dos revoltosos.” (LACERDA, 1982, p. 

51-52). Além de manifestações de júbilo e discursos, a Coluna já havia obtido no Maranhão o 

apoio de mais 250 homens arregimentados por dois fazendeiros, Manoel Bernardino, o Lenine 

da Mata, e Euclides Neiva. 

Em Piancó, a cidade tentou bloquear a progressão do grupo revolucionário, tanto para 

Pernambuco, ao sul, quanto a leste para Patos, ponto estratégico da defesa da estrada de 

rodagem que seguia até a capital da Paraíba: 

 

[...] A morte do sargento Lino enfureceu os atacantes e o pelotão inteiro jogou-se 

contra o reduto do Padre e os que estavam com ele.  

Dentro os defensores não tinham mais munições. A casa foi cercada. João Monteiro, 

um dos defensores, conseguiu furar o cerco e escapar da pontaria do soldado Jonas e 

desaparecer no matagal da beira do rio.  

Cercados por todos os lados, encurralados dentro de casa e acuados como feras no 

covil, o Padre Aristides e seus onze companheiros ainda resistiam mesmo sabendo 

que estavam irremediavelmente perdidos, decididos estavam desde o começo de não 

fugir e resistir até o último cartucho.  (LACERDA, 1982, p. 90). 

 

Em contraposição à dominação do Padre, acontece a revolta de Jonas motivado pela 

passagem da Coluna. O Padre Aristides Ferreira da Cruz portava sempre um revólver calibre 

trinta e oito escondido embaixo da batina, representava tanto o poder das oligarquias quanto o 

poder da Igreja diante da comunidade. Sob a proteção de seu correligionário, o ex-presidente 

Epitácio Pessoa, o Padre Aristides armou duzentos pistoleiros para barrar a marcha da Coluna, 

enquanto aguardava reforços em Piancó. O conflito entre os homens da Coluna e os do Padre 

Aristides se acirra quando o sargento Lino morre na batalha. Os homens da Coluna cercam o 

casarão sentindo que era o momento decisivo para atacar. Com a casa cercada, ajustam as 

armas para invadir. Assim que ocorre a invasão, os homens do Padre ainda tentam resistir e 

um deles, João Monteiro, escapando do cerco e se refugiando na mata. O confronto em Piancó 

foi sangrento, mas o Padre Aristides foi vencido e o movimento ficou na história da Paraíba:  

 

Um dos que primeiro botaram a mão no Padre Aristides foi o seu inimigo pessoal e 
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desafeto de velhos tempos, Jonas do Aguiar, disfarçado agora de revolucionário da 

Coluna Prestes. O olhar dos dois se cruzaram num relâmpago de fúria. [...] 

De repente uma voz forte e irada se fez ouvir. Aos berros o comandante do pelotão 

grita para a soldadesca enfurecida: 

- Levem estes assassinos de nossos companheiros para aquele barreiro e os degolem, 

um por um. 

A ordem cumprida, de imediato. Com as mãos amarradas, meio trôpego, o Padre 

Aristides vai na frente e, em ordem, o seguem João Lacerda e o seu filho Osvaldo, 

Manuel e Antônio Clementino, Rufino Soares, Jovino Quelé, Joaquim Ferreira, 

Hostílio Gambarra, Antônio Leopoldo, João e José Lourenço. Todos se 

encaminharam para o barreiro sinistro. (LACERDA, 1982, p. 91). 

 

O Padre Aristides sentindo-se cercado mandou Rufino Soares, seu guarda de 

confiança, percorrer o muro da casa para ver se era possível reagir ao cerco. Rufino, 

deparando-se com o ataque, voltou e advertiu o Padre de que eram muitos homens em guarda, 

se saíssem morreriam e se ficassem dentro de casa corriam o risco de ser invadida. Logo 

ocorrem muitos estampidos enquanto a casa era invadida e o pessoal do Padre tentava resistir 

no corredor. 

Jonas encontrou no movimento uma forma de estruturar seus planos de vingança, 

chega ao seu objetivo em um plano articulado com a Coluna Prestes. Apesar da resistência, a 

Coluna invade Piancó, Jonas fica cara a cara com o Padre Aristides e, ao lado dos rebeldes, 

cumpre sua vingança. O conflito é narrado com os detalhes da batalha e o enfrentamento 

pessoal de Jonas com o monstro (a oligarquia) acaba quando mata o Padre Aristides e seus 

aliados. Desse modo, o resgate do incidente entre a Coluna Prestes e os seguidores do Padre 

Aristides, em Piancó, em 1926, percorre toda a narrativa e o imaginário do autor, que se 

posiciona enfaticamente contra a oligarquia. Assim, O dia em que a coluna passou serve 

como um relato exemplar da história local/regional que se insere muito bem nos estudos da 

História nacional, por reviver de forma literária a polêmica passagem da Coluna Prestes pela 

Paraíba. O texto euliciano também pode servir como um instrumento de pesquisa que, ao lado 

de fontes documentais, revela a atuação do padre como um latifundiário da região e de suas 

ações contra adversários, principalmente com acontecimentos e fatos que culminaram com a 

carnificina em Piancó.  

 

1.1. Eulício Farias de Lacerda e a crítica: leituras e leitores 

 

Há algum tempo a obra de Eulício Farias de Lacerda tem despertado o interesse de 

pesquisadores em analisá-la, contudo, o trabalho do autor ficou um pouco na sombra, talvez 

por ter sido produzida sob o impacto da ditadura militar. A temática utilizada em seus livros é 

a terra, o homem e suas tradições, aproveitando desses elementos para criar seus tipos e 
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personagens. Intentou-se uma leitura crítica do volume As Filhas do Arco-Íris na monografia 

Duas leituras de As Filhas do Arco-Íris: “A linguagem mítica em As Filhas do Arco-Íris”, de 

Rita Santos de Medeiros, e “Espaço de repressão e transgressão em As Filhas do Arco-Íris” de 

Maria do Rosário Bezerra. É a partir desse momento que a obra de Eulício Farias se revela um 

vasto campo de pesquisa, principalmente por ser produzida após os anos 1970 e ainda 

estabelecer nas narrativas elementos regionalistas.  

Além das monografias de Rita Santos de Medeiros e de Maria do Rosário Bezerra, há 

duas leituras que se transformaram em dissertação, uma sobre O dia em que a coluna passou e 

outra sobre As Filhas do Arco-Íris. A primeira leitura
13

 estuda a representação dos 

movimentos rebeldes e sociais dos anos 1920 e 1930 focalizados na Literatura Brasileira. O 

trabalho investiga dois romances: Seara vermelha (1946), de Jorge Amado e O dia em que a 

coluna passou (1982), de Eulício Farias, além de procurar retratar relações com outros 

romances que refletiram o mesmo tema. Entre os movimentos rebeldes e sociais em estudo no 

trabalho de Luiz Félix Neto estão: o cangaço, o messianismo, a Coluna Prestes e o 

comunismo. A dissertação também busca relacionar a Literatura com a História e observa o 

contexto em que as obras foram geradas. Tal relação tenta refletir sobre o processo histórico e 

o processo literário. A pesquisa focaliza a movimentação dessas rebeliões entre o campo e a 

cidade em suas formas de representação literária, comparando-as com fatos da História e 

obras da Literatura Brasileira. Mais adiante destacar-se-á algumas considerações sobre nossa 

pesquisa As Filhas do Arco-Íris, de Eulício Farias de Lacerda: Mitos, Lendas e Contos 

Populares como elementos estruturantes do romance. (SILVA, 2008) 

No que se refere à primeira narrativa de Eulício Farias, foi publicada em 1971 numa 

editora do Rio de Janeiro e teve uma boa recepção no Estado do Rio Grande do Norte. Em 

2003, a obra foi reeditada no formato livro de bolso na coleção Letras Potiguares
14

. Letras 

Potiguares é o nome de uma coleção de obras de autores norte-rio-grandenses publicada pela 

A.S. Editores através da Lei Câmara Cascudo e parceria com o Governo do Estado e a 

                                                 
13

 A METÁFORA DOS CONFINS: História e Literatura do campo à cidade (2000), dissertação de mestrado 

elaborada por Luiz Félix Neto. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos 

da Linguagem (PPgEL) do Centro de Ciências Humanas e Lingüística Aplicada (CCHLA) - (UFRN). 
14

 Letras Potiguares reúne 10 obras de 10 autores diferentes: Os Mortos são Estrangeiros (Newton Navarro); O 

Rio da Noite Verde (Eulício Farias de Lacerda); Histórias Gerais (Jaime Hipólito); Oiteiro (Magdalena 

Antunes); Gizinha (Polycarpo Feitosa); A Botija (Clotilde Tavares); Pequenas Catástrofes (Pablo Capistrano); 

Mamulengo: O Teatro Mais Antigo do Mundo (Franco Jasiello); Os de Macatuba (Tarcísio Gurgel); Medicina 

Popular (Iaperi Araújo). 
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Cosern. A apresentação do texto foi feita pelo cabo-verdiano Luiz Romano. Para ele, o livro 

de Eulício Farias:  

 

“O Rio da Noite Verde”, de escritor brasileiro até agora desconhecido, assemelha-se 

a uma fogueira queimada em pleno sertão. As fagulhas se inflamam no escuro e 

descobrem outras visões de que só o sertanejo detém o segredo de contar, naquele 

expressar rude, de uma força quase sobre-humana e de uma franqueza que fere 

cruamente.  

Escritor anônimo, só uma fornalha poderia fazer convergir para ele a atenção. Daí a 

violência com que narra – sua “estória”, numa simplicidade desafetada, quase pueril, 

sem procura de efeitos calculados.  

De certo a infância do menino brabo serviu de matriz às formas com que encadeou 

tanta evocação daquelas terras e daquelas vidas primitivas. Só a infância consegue 

guardar, em câmara secreta e misteriosa, as lembranças mais longínquas, as priscas 

imagens de cenas sem lógica, as estórias e ações que se nos 1acram no âmago da 

sensibilidade, para sempre.  (ROMANO, 2003, p. 13). 

 

Luís Romano coloca em destaque o trabalho de Eulício Farias, ressaltando que a 

narrativa se passa no sertão, mas o enredo também revela momentos na cidade, no litoral, com 

o narrador observando o mar, as dunas, o clima úmido dos ventos. O texto também faz uma 

reflexão sobre o mundo em guerra. Apesar de se destacar a seca, no romance também há um 

rio que transborda com as chuvas, isso causa muita emoção no narrador, pois observa a 

paisagem verde renascendo em contraposição à seca. Romano ainda fala que o texto 

assemelha-se a “uma fogueira queimada” como quem observa a caatinga e sua vegetação de 

árvores e arbustos secos e espinhosos, lembrando o clima quente e seco. Para Romano, o 

sertanejo possui um “segredo de contar”, pois suas histórias narram a resistência ao clima 

semiárido e uma força sobre-humana para vencer a fome e o abandono, por isso o sertanejo 

tem muito o que contar, principalmente lendas e mitos, valorizando assim a construção do 

enredo.  

O texto de Eulício Farias guarda lembranças, recordações da infância, cenas que se 

passaram na memória, as estórias e ações ocorridas no sertão, e um narrador em transe por 

causa da “erotomania” e seus conflitos existenciais. Já em outra leitura, Franklin Jorge (1988, 

p. 2) revela: 

 

A prosa - em sendo conseqüência natural de um processo de 

amadurecimento da linguagem - consegue ser autônoma em Eulício Farias 

de Lacerda. Possuidor de cultura literária ampla e profunda, assinalada pela 

admiração a James Joyce, Marcel Proust, Virginia Woolf e Guimarães Rosa, 

EFL radicaliza, isto é, retoma processos, reinventa e, insubmisso, 

reorquestra o jogo verbal, desmontando fórmulas aceitas, parodiando temas 

e arquétipos ricos de significação. Experimenta, seleciona, interage 
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criticamente no texto, compondo obra de ficção que nos seduz pela 

modernidade.  

 

Em Eulício Farias, encontra-se um trabalho em que predomina o “rio da 

linguagem” por aproveitar a riqueza dos recursos linguísticos e um narrador 

contemporâneo que faz recordar o narrador benjaminiano. Conforme salienta 

Franklin Jorge, a produção literária é uma “conseqüência natural de um processo de 

amadurecimento”, isto porque a capacidade de elaboração da obra ganha autonomia, 

principalmente por apresentar seu conhecimento literário e sua extensa experiência 

de vida como requisito para elaboração romanesca. Na prática, Eulício Farias 

envereda no campo da cultura popular e literária, mostrando que o domínio da 

linguagem provém da admiração pelos elementos da prosa, por autores enraizados 

na modernidade literária, o que leva a crítica destacar que o autor radicaliza em seus 

textos ao retomar processos e reinventar o jogo verbal, características que são 

marcantes em suas obras. Com isso, testa, submete o texto ao jogo da linguagem, o 

discurso, interagindo com o leitor.  

Em entrevista a Alexandro Gurgel, Manoel Onofre Jr. (2005) fala do seu livro de 

antologias que reúne vinte e três antologiados, cada um com um conto. Sobre Eulício Farias 

afirma: “Caminho e um rosário vai se apresentando: a mossoroense Edna Duarte com ‘A 

Parede’, prosa crua e realista; sou apresentado ao nosso Guimarães Rosa – Eulício Farias de 

Lacerda – e seu indescritível ‘A Moenda’.” 

Sobre os poetas natalenses, e em referência ao clichê: “Em cada esquina um jornal, em 

cada rua um poeta”, Manoel Onofre Jr. (apud GURGEL, A. 2005) ressalta sobre os nossos 

ficcionistas e ao se referir a Eulício Farias destaca: 

 

O que é fato é que a partir da segunda metade do século XX é que começaram a surgir 

contistas e até mesmo romancistas como, por exemplo, Eulício Farias Lacerda e depois 

o Nei Leandro de Castro. Eu acho que hoje já não é válida essa afirmação de que o Rio 

Grande do Norte e, especificamente Natal, é uma terra de poetas. Eu acho que não, aqui 

nós temos bons ficcionistas. 

 

Ao ser solicitado para dar sua opinião sobre as obras literárias mais importantes da 

literatura norte-rio-grandense, Onofre Jr. (apud GURGEL, A. 2005) diz: “Citaria quatro 

romances: As Pelejas de Ojuara, de Nei Leandro de Castro; O Rio da Noite Verde, de Eulício 

Farias de Lacerda; A Pátria não é Ninguém, de François Silvestre; e Um Gosto Amargo de 

Fim, de Nilson Patriota. Isso dos contemporâneos.” Pode-se perceber que Eulício Farias é tido 
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entre os principais romancistas do Rio Grande do Norte, destacando-se com a obra O 

Rio da Noite Verde como um dos romances mais importantes na produção ficcionista 

contemporânea, mas não é a única produção do autor em questão que se destaca no cenário 

literário. Destaquem-se, neste sentido, também As Filhas do Arco-Íris e O dia em que a 

coluna passou. Conforme afirmativas de Tarcísio Gurgel (2003, p. 29-30): 

 

[...] O Rio da Noite Verde, um livro que, embora de natureza regional, superava as 

fórmulas feitas dos narradores tradicionalmente voltados para o grande sertão. 

Eulício, por assim dizer, optava pelas veredas, – e aqui também poderíamos dizer: 

vertentes – para não nos afastarmos dessa rica metáfora que ele utiliza no título do 

primeiro livro, para melhor enriquecer o seu processo de criação literária.  

 

Renovação na prosa potiguar: Após Eulício vários outros autores trataram de 

publicar suas obras já em clara sintonia com as inovações da prosa moderna como, 

entre outros, Tarcísio Gurgel (com o livro de contos Os de Macatuba), Nei Leandro 

de Castro, (com o romance O Dia das Moscas, a que se seguiu um outro de grande 

repercussão As Pelejas de Ojuara) e Alex Nascimento (com os romances 

Recordações a Todos e Quarta-Feira num País de Cinzas).  

 

Em entrevista também a Alexandro Gurgel, Francisco Ivan cita Eulício Farias como 

grande influenciador de seu trabalho. Ao se referir ao poeta Fernando Pessoa, em resposta à 

pergunta sobre o seu primeiro livro Persona Uma Face Perversa, Francisco Ivan acrescenta: 

“Há um professor que muito me influenciou nesse sentido, já morreu, era professor da 

Universidade, o autor do “Rio da Noite Verde”, Eulício Farias de Lacerda, que é um escritor 

que eu admiro muito e Eulício tem muita importância nisso que eu estou dizendo.” (IVAN 

apud GURGEL, 2004). Além de se destacar como escritor, Eulício Farias também se destacou 

como professor de Teoria Literária, influenciando na prática da leitura de autores como James 

Joyce, Thomas Man, Bernard Shaw, Guimarães Rosa e outros.   

No “Jornal WM’, na coluna intitulada “Os livros de José Américo”, Woden Madruga 

escreve o seguinte sobre uma dedicatória feita por Eulício a José Américo de Almeida: “Abro 

um de Eulício Farias de Lacerda, paraibano que viveu em Natal, contista e romancista dos 

bons. É ‘O Rio da Noite Verde’, com a seguinte dedicatória: ‘Ao mestre do Realismo 

Literário Brasileiro, escritor José Américo, a homenagem fraternal deste caboclo de Piancó. 

Natal, 28/10/73. Eulício Farias de Lacerda.’” (MADRUGA, s.d.). E José Américo de Almeida 

fez apreciação do livro de Eulício Farias em resposta à dedicatória: 

 

O Rio da Noite Verde é a imagem de uma realidade tradicional. As cenas e os seres 

são verdadeiras explosões. Um misto de vida e fantasia percorre essas páginas 

convulsas. Desenham-se aspectos e modelam-se tipos que se combinam para o 
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efeito romanesco entrecortado de um sopro novo. (ALMEIDA apud ONOFRE JR., 

1995, p. 46). 

 

Em seu ensaio sobre Autores e Obras, Carlos Meireles (2003) faz uma referência a 

Eulício: “Na resenha literária, o ensaio deste mês no ‘Autores & Obras’ é sobre o livro ‘O Rio 

da Noite Verde’, romance ‘potiguar’ de Eulício Farias de Lacerda”. Em seguida, propõe o 

seguinte questionamento: “Por que os nossos outros livros não têm o palácio verde no fundo 

do rio de sua prosa, como o de Eulício?”  

Em sua coluna O spleen de Natal, Franklin Jorge (2009) ressalta:  

 

Esse interesse pela escrita depende muito do ambiente da infância, assegura-nos o 

escritor Eulício Farias de Lacerda, recordando com transparente emoção o estímulo 

que recebeu de antigos professores paraibanos. Naquele tempo cuidava-se mais da 

literatura do que da gramática. A leitura dos poetas era incentivada, ganhando 

relevo no processo de aprendizagem... [...] O Rio da Noite Verde, livro de estréia de 

Eulício, monólogo insone de um erotômano, escrito sob a égide de Guimarães 

Rosa, o que o terá prejudicado em sua difusão. Críticos apressados sempre acusam 

em Eulício a condição de epígono do estilista de Grande Sertão: Veredas. Um 

exame mais acurado revelaria o mestre que, por sua autenticidade e força 

expressional, sobrepuja o discípulo.  

 

Franklin Jorge faz uma crítica ao autor de O Rio da Noite Verde, ao ressaltar que no 

seu livro de estreia encontra-se um “monólogo insone de um erotômano”, espelhado nas 

produções de Guimarães Rosa. Isso, segundo Jorge, teria prejudicado a difusão do romance e 

os críticos da obra de Eulício Farias sempre falam que seu trabalho não passa de um “epígono 

do estilista de Grande Sertão: Veredas”. A crítica de Franklin Jorge, no entanto, segue os 

mesmos parâmetros dos críticos que expressam o trabalho do autor em questão como apenas 

um discípulo de Guimarães Rosa, porém num exame mais apurado de leitor e crítico é 

possível perceber as contribuições de Eulício Farias na produção de obras como O Rio da 

Noite Verde, As Filhas do Arco-Íris, O dia em que a coluna passou e Saci Pau-Brasil como 

importantes romances contemporâneos, mas que não tiveram a repercussão necessária para se 

estabelecer no mercado bibliográfico. 

A opinião de João Medeiros Filho (1983, p. 154-155) reflete sobre o conhecimento 

linguístico e literário de Eulício Farias, apontando que o autor: 

 

[...] conseguiu realizar estudos lingüísticos e, ao mesmo tempo fazer literatura. Seus 

livros As Filhas do Arco-Íris; Os Deserdados da Chuva; O Dia em que a Coluna 

Passou; mostram, à evidência, que é um ensaísta primoroso aproximado de 

romancista. Escreve com deleite para os nossos olhos e entendimento, em estilo 
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fonético e fonológico, dando à tipologia estrutural características próprias, sempre se 

denunciando o filólogo sensível à musica da arte literária.  

Paraibano do Vale do Piancó é norte-rio-grandense de coração, que honra a nossa 

terra.  

 

No que se refere à produção lacerdiana, compreende-se uma articulação entre o 

regional e o universal, e entre a literatura erudita e a popular, na construção de um 

regionalismo crítico, assim se utilizou dos procedimentos literários alcançados no 

Modernismo, antenado com avanços da produção literária que se configuraram de maneira 

permanente na Literatura Brasileira, exercendo influência na estética de muitos autores 

contemporâneos, principalmente com Guimarães Rosa. Nas obras de Eulício Farias, há 

técnicas modernistas, sobretudo em O Galope do Cavalo na Noite (novela) e Saci Pau-Brasil, 

este último, filho de Macunaíma
15

. Ao se referir à leitura de O Galope do Cavalo na Noite, 

Nelson Patriota (1988) afirma:  

 

Estamos aí diante de uma técnica estritamente literária, já que o autor moderno é, 

por excelência, um protagonista parcial, já distanciado consideravelmente do autor-

Deus onipresente, que tudo abarca com sua privilegiada visão e nada escamoteia ao 

leitor. O autor moderno é, por conseguinte, um narrador mais próximo a condição de 

leitor. Vai desvendando a narrativa como se fosse captando, por intermédio do 

artifício “mágico” só ao alcance, a partir do qual transmite ao leitor. 

[...] 

Mas se a técnica narrativa de Eulício se alimenta dos meios estéticos desenvolvidos 

pela tradição européia, sua temática está impregnada de nossa realidade, resultando 

dessa dialética uma textura até certo ponto realista, ou seja, na medida em que 

permite que o leitor se aperceba da transparência ficcional, atrás da qual se delineia a 

sua própria realidade. Ou o que desta restar diluída na escritura do autor.   

 

Na mesma tendência do modernismo, há temáticas regionais em O Rio da Noite 

Verde, As Filhas do Arco-Íris, O dia em que a coluna passou (novela) e Os deserdados da 

chuva (contos). Isso refletiria no que Antonio Candido (2003, p. 153) chamou de “princípio 

de causalidade interna”: 

 

Um estágio fundamental na superação da dependência é a capacidade de produzir 

obras de primeira ordem, influenciadas, não por modelos estrangeiros imediatos, 

mas por exemplos nacionais anteriores. Isto significa o estabelecimento do que se 

poderia chamar um pouco mecanicamente de causalidade interna, que torna 

inclusive mais fecundos os empréstimos tomados às outras culturas.  

 

                                                 
15

 No trecho a seguir encontra-se a origem de Saci Pau-Brasil, segundo o narrador: “Quando Rei Nagô diminuiu 

o tamanho da Noite, Ci-Estrela que tecia a rede de dormir com os próprios cabelos pariu um curumim encarnado 

que era o primogênito do imperador-herói Macunaíma e seus papagaios.  

    Contam as lendas macunaimacas que naquele mesmo dia o menino recebeu a visita dos três reis Magos que 

estavam no Forte, em Natal, defendendo a cidade dos invasores holandeses.” (LACERDA, 1992, p. 9). 
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Em primeiro lugar, como em toda estética, ocorreu a ruptura, a tendência era de 

superar a dependência, de romper com o passado, com a tradição ultrapassada. Mas também 

surgiu a possibilidade de produzir “obras de primeira ordem”, sem a influência direta dos 

modelos estrangeiros e com o aproveitamento de estéticas e culturas nacionais. Nesse 

contexto, se desenvolveu a Semana de Arte Moderna de 1922, o Regionalismo de 1930, o 

Super-regionalismo
16

, tudo significa o estabelecimento da moderna Literatura Brasileira, ou 

seja, a superação de velhos modelos e demonstrações de amadurecimento.  

Após a apresentação da recepção crítica da obra Eulício Farias por leitores da 

literatura local, faz-se necessário destacar, com base em estudos sobre a repercussão do 

movimento modernista na literatura brasileira, que a dimensão regional continua presente em 

muitas obras, a exemplo o trabalho de Eulício Farias, que por seu conhecimento literário e sua 

experiência, produziu romances marcados de refinamento técnico e temáticas regionalistas. 

Nesse sentido, cabe destacar a assertiva de Lígia Chiappini (1995, p. 154): “O regionalismo é 

um fenômeno universal, como tendência literária, ora mais ora menos atuante, tanto como 

movimento [...] quanto na forma de obras que concretizem, mais ou menos livremente, tal 

programa, mesmo que independentemente da adesão explícita de seus autores.”  

O aspecto regional nas obras literárias representa regiões com características próprias, 

em que se destacam a dimensão geográfica, o ambiente, as paisagens, as tradições, relações 

sociais específicas, a linguagem, os recursos discursivos, etc. Isso mostra que o regionalismo 

literário sempre se manifestou e se desenvolveu em conflito com a industrialização, a 

urbanização e a modernização das cidades. No artigo “Regionalismo literário no Brasil 

Central”, Rogério Santana (2010, p. 210) destaca: 

  

A concepção do regionalismo em regiões geográficas – ciclos nortista, nordestino, 

baiano, central, paulista gaúcho – (Cf. COUTINHO, 1986, v. 4, p. 239-312) 

pressupõe um mapeamento nacional, orientação que Vianna Moog adotara para a 

literatura brasileira em geral, em um texto que desenvolve a concepção de regiões 

culturais no Brasil. [...] A dimensão geográfica do Brasil e suas diferenças naturais 

já são suficientes para exigir uma abordagem que considere região por região, a fim 

de que se precise melhor o que predomina em cada domínio, de maneira a revelar o 

“complexo heterogêneo”.  

 

                                                 
16

 Segundo Antonio Candido (2003, p. 162), o super-regionalismo: “[...] corresponde à consciência dilacerada do 

subdesenvolvimento e opera uma explosão do tipo de naturalismo que se baseia na referência a uma visão 

empírica do mundo; naturalismo que foi a tendência estética peculiar a uma época onde triunfava a mentalidade 

burguesa e correspondia à consolidação das nossas literaturas. Deste super-regionalismo é tributária, no Brasil, a 

obra revolucionária de Guimarães Rosa, solidamente plantada no que poderia chamar de a universalidade da 

região.”  
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Pensar uma obra regionalista requer atribuir uma concepção de regionalismo, mas essa 

definição pode enveredar por acepções das regiões geográficas como se o leitor fosse 

desencadear um mapeamento do país entre o rural e o urbano, esquecendo a Literatura 

Brasileira em geral. É louvável pensar que um texto desenvolva as relações culturais nas 

regiões do Brasil, dimensionando geograficamente a nação, abordando diferenças ou 

identidades culturais e naturais, de forma a desvendar o que Santana chama de “complexo 

heterogêneo”. É necessário destacar a importância do regionalismo para a literatura, 

principalmente na elaboração de romances e contos, buscando sempre expressar a realidade 

local e, apesar do desenvolvimento urbano em meados do século XX, destacando o 

regionalismo literário em posição privilegiada como elemento de produção estética numa 

oscilação entre a tentativa de afirmação e a transplantação cultural. Para Antonio Candido 

(2003, p. 159): 

 

O regionalismo foi uma etapa necessária, que fez a literatura, sobretudo o romance e 

o conto, focalizar a realidade local. Algumas vezes foi oportunidade de boa 

expressão literária, embora na maioria os seus produtos tenham envelhecido. Mas de 

um certo ângulo talvez não se possa dizer que acabou; muitos dos que hoje o 

atacam, no fundo o praticam. A realidade econômica do subdesenvolvimento 

mantém a dimensão regional como objeto vivo, a despeito da dimensão urbana ser 

cada vez mais atuante.  

 

Como conhecedor da cultura popular, do folclore, da linguagem rural e de recursos 

discursivos, Eulício Farias produziu sua obra sintonizada às conquistas da narrativa moderna. 

Ao definir os autores que surgiram nos anos 70, Antonio Candido afirma:  

 

[...] com relação aos que avultam no decênio de 70 pode-se falar em verdadeira 

legitimação da pluralidade. Não se trata mais de coexistência pacífica das diversas 

modalidades de romance e conto, mas do desdobramento destes gêneros, 

incorporando técnicas e linguagens nunca dantes imaginadas dentro de suas 

fronteiras. (CANDIDO, 2003d, p. 209). 

 

O romance, o conto e a novela se configuram como as formas literárias preferidas por 

Eulício Farias para enriquecer seu processo de criação artística literária e expressar os 

conflitos existenciais de seus personagens. Consequentemente, sua obra apresenta o 

regionalismo para focalizar a realidade local, apresentando personagens com a mesma 

dimensão de autores de reconhecimento nacional e internacional. Ao lado de uma 

preocupação estética, existe, em sua ficção, a denúncia das injustiças vividas pelo sertanejo, 

demonstrando que o subdesenvolvimento ainda é sua realidade socioeconômica e traz reflexos 

quanto aos problemas na vida do nordestino.  
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CAPÍTULO 2 

 

AS FILHAS DO ARCO-ÍRIS: ESTRUTURA E RECEPÇÃO 

 

Toda manifestação da vida espiritual do homem pode 

ser concebida como uma espécie de linguagem, e essa 

concepção leva, em toda a parte, à maneira de 

verdadeiro método, a novos questionamentos. (Walter 

Benjamin, 2009). 

 

2.1. Tradição oral versus Tradição escrita: considerações gerais 

 

 

No primórdio dos tempos, quando não havia a escrita e os materiais que pudessem 

manter e circular os registros históricos, a comunicação oral garantia a transmissão de 

costumes, tradições, experiências, princípios e normas de uma sociedade à outra. Isso fazia 

com que a tradição oral sempre se mantivesse através do discurso oral, das conversas, dos 

diálogos entre os viajantes. A partir da expansão dos centros urbanos e a deslocação de 

pessoas do campo para as cidades, viagens e a descoberta do novo mundo, a tradição oral 

ameaçou se extinguir, o que não aconteceu por ser uma fonte rica de estórias, contos, fábulas, 

lendas, tornando a oralidade um elemento importante na história da humanidade. Para alguns 

teóricos, a cultura oral é considerada uma forma de expressão da sociedade primitiva, 

enquanto que a tradição escrita, com a criação da imprensa, através da reprodução de letreiros, 

imagens e textos moldados, gravados ou fotogravados em placa ou cilindro, com tinta, em 

papel ou noutro material, ganhou visibilidade criando o público leitor.  

No que concerne à produção cultural, a difusão dos meios de comunicação de massa 

como o livro, o rádio, a televisão e a internet serviu para disseminar a tradição escrita. 

Atualmente, a mídia realiza esse intercâmbio simbólico entre os elementos de uma cultura, 

incorporando-os ao seu repertório e devolvendo-os à sociedade sob uma nova aparência, 

provocando alterações em seu conteúdo e atuando como agente de sutis mudanças culturais.
17

 

Por outro lado, as manifestações do africano e do indígena, mesmo sem dispor de recursos de 

expressão de massa, conseguiram manter, disseminar e divulgar tradições oralmente, 

transmitindo seus costumes, sua cultura e sua linguagem. Ao analisar a linguagem, Walter 

                                                 
17

 Para Roberto Benjamin (2000, p. 90): “No mundo atual, os veículos de comunicação de massa exercem um 

papel importante na permanência e na criação dos mitos, sem que as formas tradicionais de transmissão tenham 

sido abandonadas. Com relativa freqüência, aparecem nos jornais diários, notícias e reportagens relativas aos 

mitos.”  
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Benjamin (2011, p. 51) destaca que: “[...] toda expressão, na medida em que se constitui como 

comunicação de conteúdos espirituais é atribuída à linguagem. E não há dúvida de que a 

expressão deve ser entendida, de acordo com a sua inteira e mais íntima essência, como 

linguagem”. Isto quer dizer que tanto a tradição oral quanto a tradição escrita se constituem 

como linguagem e expressão do homem. Desse modo, na Literatura Brasileira, muitos autores 

reconstituíram a língua nacional com os elementos folclóricos e culturais do povo, aplicando-

os dentro da composição formal da obra literária.  

No Brasil, foi no transcorrer do século XX que a oralidade desempenhou papel 

importante para a renovação da linguagem, o que estabeleceu mudanças na tradição escrita e 

na organização literária, oferecendo elementos da cultura popular como unidades expressivas 

em detrimento às normas acadêmicas. Isto porque serviu de suporte na produção literária e 

alguns autores, sem deixar de se preocupar com aspectos da sociedade moderna, como 

crescimento urbano e o nascimento da indústria, enveredaram por transformações particulares 

em suas obras, primando pela sociedade regional e rural. Foi dessa maneira que as mudanças 

na obra promoveram uma nova feição na tradição literária da Literatura Brasileira. Segundo 

Antonio Candido (2002, p. 78): “Através da mudança das manifestações particulares, eles 

permanecem, como sistemas básicos e como princípios de organização, escapando até certo 

ponto à história, na medida em que são modelos; mas integrando-se nela, quando vistos em 

suas manifestações particulares.”  

Durante o século XX, a tradição da oralidade motivou uma ruptura nos modelos 

literários, acenando para uma nova estruturação da produção e elaboração de uma obra 

literária. Os autores recorreram a uma modificação em aspectos fundamentais da obra como: a 

composição, a disposição e a ordem dos capítulos, a organização dos fatos narrados e, 

principalmente, na linguagem. Roberto Schwarz (2002, p. 14) ressalta que “A liberdade e a 

irreverência com que Oswald opera dependem da vanguarda estética européia, e a 

combinação antitradicionais e a matéria essencialmente “antiga” realiza por sua vez a síntese 

que o poema consegue captar”. Isto ocorre devido ao processo de inovações e técnicas 

iniciado a partir da compreensão dos procedimentos formais das vanguardas internacionais, 

sobretudo com as soluções oswaldianas que expressavam o conhecido perfil do modernista de 

primeira linha, subversor exímio de linguagens, crítico e revolucionário. Ainda de acordo com 

o crítico, “[...] o foco da intervenção está na exposição estrutural do descompasso histórico, 

obtida através da mais surpreendente e heterodoxa variedade de meios formais” (SCHWARZ, 

2002, p. 14). Seguindo essa perspectiva, a produção literária acompanhou as mudanças 
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sociais, históricas e culturais promovidas no país. Assim, como destaca Antonio Candido 

(2006, p. 128): 

 

[...] o papel que a arte primitiva, o folclore, a etnografia tiveram na definição das 

estéticas modernas, muito atentas aos elementos arcaicos e populares comprimidos 

pelo academismo. Ora, no Brasil as culturas primitivas se misturam à vida 

quotidiana ou são reminiscências ainda vivas de um passado recente.”  

 

A cultura oral transcendeu no tempo e seus elementos participam de um conjunto de 

procedimentos na literatura escrita. Isso tem certo teor de contraditório, pois a academia 

literária sempre buscou primar pelo formal e pela estrutura pré-estabelecida. Mas naquele 

momento, tentava-se estabelecer uma tradição com estéticas voltadas para o arcaico e o 

rústico. Logo, a linguagem informal e a cultura popular foram de grande importância no 

desenvolvimento de novos efeitos de criação artística. Isso fez história, e essa dinâmica ainda 

está presente na obra contemporânea e pode-se enquadrar As Filhas do Arco-Íris como 

exemplo. 

No Brasil, até o advento do Modernismo, e com exceção da obra de Machado de 

Assis, a tradição literária era a manifestação dos modelos e padrões europeus, o que 

significava manutenção, reprodução e conservação do que se produzia fora e do que se 

considerava erudito. Segundo Leyla Perrone-Moisés (2007, p. 39): “À medida que as culturas 

e literaturas locais se constituíam e se afirmavam, as relações idílicas com a França 

começaram a azedar, e numerosas vozes se levantaram contra essa já então chamada 

dependência.” O que se passou a chamar de “literatura moderna” trazia a alteração nos 

padrões da linguagem por recursos mais informais que incluía elementos, por exemplo, do 

folclore e da oralidade. Embora o movimento englobasse manifestações que extrapolavam o 

campo da arte, Mário de Andrade (2002, p. 253) afirmava que “[...] o movimento modernista 

foi o prenunciador, o preparador e por muitas partes o criador de um estado de espírito 

nacional.” Portanto, ao produzir Macunaíma, Mário de Andrade promoveu uma transgressão 

da tradição acadêmica de “cópia” para prescrever uma nova dimensão histórico-social através 

da liberdade artística e formal, procedimento que serviu para que os autores buscassem inovar 

em suas produções. Como consequência, os autores que sucederam Mário de Andrade 

seguiram uma visão nova e heterogênea no trabalho literário e na arte, entre eles: Graciliano 

Ramos, Rachel de Queiroz, Jorge Amado, Clarice Lispector, Guimarães Rosa.  

Nessas condições, os elementos orais transcenderam no tempo e passaram a participar 

da literatura escrita através do registro de mitos, lendas e contos populares. Contrariando a 
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academia literária, que sempre buscou primar pela estrutura formal pré-estabelecida, a nova 

tendência estabeleceu uma tradição com estéticas revalorizadoras para o arcaico e o rústico. É 

assim que, durante o século XX, a tradição oral transcendeu e passou a compor o sistema 

literário representado na literatura, configurando-se dentro da tradição escrita, reafirmando o 

seu aspecto atemporal e ganhando novas características narrativas, seja pela estrutura formal, 

pela linguagem, seja pelo aspecto oral e por elementos da oralidade e ainda está presente nas 

obras contemporâneas a exemplo de O Rio da Noite Verde, As Filhas do Arco-Íris, Saci Pau-

Brasil, O Galope do Cavalo na Noite, de autoria de Eulício Farias. 

No caso de As Filhas do Arco-Íris, a utilização da oralidade acontece quando Eulício 

Farias estabelece o uso de elementos orais como os mitos boitatá, mula-sem-cabeça, pai-do-

mato: “Os olhos de fogo do boitatá iluminaram a noite de Sinha Zefa. Ah. Zé de Ioiô gostava 

de dizer na presença de Joaninha Feitosa, fazendo-lhe ciúmes: Os olhos de Dasdores queimam 

que nem os do boitatá.” (p. 30). O boitatá segue algumas variantes: Mboitatá, baitatá, boitatá, 

bitatá, biatatá, batatão. O mito é o espírito do fogo (Mbai, coisa, espírito, tatá, fogo). Os 

ameríndios chamavam de “serpente de fogo” (Mboi, serpente, tatá, fogo). No folclore 

brasileiro, o boitatá ganha aspecto regional, ligando-se a crendices do fenômeno do fogo-

fátuo.  

No que se refere ao Pai-do-Mato, o narrador recorda “Na lagoa, de noite, pé ante pé, o 

Pai-do-Mato vem beber água.” (p. 89). O mito do Pai-do-Mato protege a floresta evitando a 

matança dos animais. Caminha durante o dia, fazendo barulho na mata para assustar as 

pessoas. Sua visão e audição são bem aguçadas, deve dormir no alto das árvores. No folclore 

nordestino, o Pai-do-Mato é uma criatura estranha, de alta estatura, unhas enormes, longos 

cabelos, orelhas de cavaco e voz rouca e forte, seu urro ecoa estrondosamente pela floresta. 

Contam que devora gente, e que se atirarem nele com bala ou faca não o matam, a não ser que 

o atinja no umbigo, seu ponto fraco.  

No romance, também se observa a constituição de contos populares, em que o 

narrador vai contando estórias entre elas: conto de exemplo, facécia, contos etiológicos, conto 

de encantamento e ciclo da morte. O conto do ciclo da morte expressa que à morte ninguém 

engana, reflete o ciclo da vida como nascimento, crescimento, envelhecimento e morte. Henri 

Bergson (2007, p. 66) afirma: “Muitas vezes nos é apresentada uma personagem que prepara 

a rede na qual ela mesma acaba caindo. A história do demandante vítima de sua demanda, do 

enganador enganado, serviu de fundo para muitos comediantes.” Percebe-se essa situação em 

As Filhas do Arco-Íris quando o narrador destaca o conto do matuto que quis enganar a 

Morte: 
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No Ceará, um matuto ia por uma vereda, quando se deparou com um homem muito 

magro preso num mundéu, sem poder safar-se. Aí foi o magricela chamou-o e disse: 

Amigo, eu sou a Morte. Me tira daqui desse mundéu que eu lhe dou cento e vinte 

anos de vida robusta. Durante todo esse tempo, você pode fazer o que bem entender, 

que eu lhe garanto não vir buscá-lo. Diante de tal promessa, o matuto bem ligeirinho 

foi e livrou a Foice da armadilha. Agradeceu esta, despediu-se dele e desapareceu. O 

matuto de posse desses anos todos pela frente pintou o sete. Quando já estava perto 

de terminar o prazo, apareceu-lhe a Morte e lhe disse: Amigo, daqui a um ano finda 

o nosso contrato, prepare-se que eu venho buscá-lo. Chegado o dia, o matuto, com 

medo de ser levado por ela e querendo escapar do trato, pelou-se da cabeça aos pés, 

fingindo-se de bailarino. Aí a Morte chegou, examinou-o e disse: Bom. Não 

encontrei aqui o meu amigo, mas em seu lugar vou levar esse dançador pelado. E 

levou-o. (p.  59) 

 

No conto do Matuto que quis enganar a Morte, ela propõe ser comadre do matuto em 

troca de ajuda se dispondo deixá-lo viver uma vida longa e promete não importuná-lo até que 

se passe o trato. Porém, à medida que o tempo passa, o matuto começa a imaginar uma forma 

de se manter vivo.  Passado o período prometido, a Morte vem visitar o matuto com o 

objetivo de consolidar sua promessa. Ela o procura e não encontra, como não podia perder 

tempo, toma a decisão de levar um dançador pelado, que na verdade era o matuto disfarçado. 

O conto do ciclo da morte destaca que não adianta tentar enganar a Morte. Nesse sentido, a 

ação de tentar enganar a morte é uma ação contraditória, o que representa um diálogo entre a 

analogia e a ironia que pode ser vista na narrativa moderna através das relações contraditórias 

tais como: vida x morte, seca x chuva, amor x ódio. Diante dessa questão, é possível 

estabelecer relação com a assertiva cascudiana de que: “A filosofia sentenciosa dos adágios 

registra a Morte, com o seu cortejo, em nível permanente. O endereço moral destinado aos 

Vivos.” (CASCUDO, 1971b, p. 94). O conto do Ciclo da Morte prova a impossibilidade de 

enganar-se a morte, apesar de todas as astúcias, manhas e simulações do condenado. 

Observa-se a linguagem simples, sem rebuscamento, com expressões regionais e 

palavras como mundéu, magricela, matuto, etc. O conto popular é uma manifestação cultural, 

percebe-se no trecho que o conto é curto e mostra como a morte fez um pacto com o matuto. 

Ao final, fica-se sabendo que não adianta tentar enganar a Morte, porque ela não perderia a 

viagem, levaria de qualquer forma uma pessoa, a qual disfarçada é a mesma que veio buscar. 

Em Literatura Oral no Brasil, Luis da Câmara Cascudo (2006, p. 360) afirma no conto do 

ciclo da morte:  

 

[...] a Morte é sempre vencedora. Aceita apadrinhar crianças, tornando-se comadre 

de ambiciosos que a sabem afastar dos doentes ricos, ganhando fortunas. Mas, 

fatalmente, pagam o preço do contrato e acompanham-na na jornada sem retorno.  
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É um ciclo universal pelas constantes psicológicas inalteráveis de qualquer literatura 

oral no Mundo. A Morte termina vencendo, fidelíssima ao pacto, insensível às 

delongas e tergiversações malandras do compadre-homem.  

O povo é psicologicamente determinista e, em todos os idiomas, cita-se a hora da 

Morte como irrevogável e marcada, inflexivelmente. Um sucesso sobre a Morte é 

aparente, um simples adiamento rápido, sorridentemente consentido porque a Morte 

é soberana, pairando acima de todos e de tudo, na terra.  

 

Quanto a atitude literária, a obra euliciana se volta para as manifestações culturais, dos 

valores locais e dos elementos nacionais, abrindo espaço para o desenvolvimento de técnicas 

artísticas e literárias que fizeram surgir a partir do Romance de 1930. Desse modo, surgiram 

diversos representantes dessa tendência em suas respectivas regiões, entre eles Rachel de 

Queiroz (Ceará), Graciliano Ramos (Alagoas), José Lins do Rego (Paraíba), Jorge Amado 

(Bahia), Érico Veríssimo (Rio Grande do Sul). Posteriormente, essas técnicas foram 

desenvolvidas também em obras cujo maior representante é Guimarães Rosa. Neste estudo, 

considera-se, da mesma forma, Eulício Farias como representante desse registro literário. Para 

Gilberto Mendonça Teles (1990, p. 2): 

 

O grande mérito desses escritores foi o de conseguir fazer a ficção aproximar-se do 

gosto do público, além de tudo, souberam criar o gosto por uma narrativa que, sem 

perder o seu caráter ficcional, exerceu o papel de documento, mas de documento 

estético, revelando problemas especiais do homem nordestino e cumprindo, afinal, a 

função de denúncia que caracterizava toda boa ficção.  

 

Quando se observa as narrativas regionalistas, todas ganham características distintas à 

medida que seus autores aplicam estética própria e pessoal. Ao comparar o procedimento 

estético da primeira fase modernista e a nova situação literária, Mário de Andrade (2002, p. 

273) destacava que havia um sentimento de nacionalização e integração ao sistema literário 

nacional, acrescentando: “Essa normalização do espírito de pesquisa estética antiacadêmica, 

porém não mais é destruidora, a meu ver. É a maior manifestação de independência e de 

estabilidade nacional que já conquistou a Inteligência nacional.” Apesar de perceber uma 

estabilidade estética antiacadêmica, admitia que: “O espírito revolucionário modernista, tão 

necessário como o romântico, preparou o estado revolucionário de 30 em diante, e também 

teve com o padrão barulhento a segunda tentativa de nacionalização da linguagem. A 

similaridade é muito forte.” (ANDRADE, 2002, p. 274). Antonio Candido (2003, p. 203-204) 

refletindo sobre a produção da nova narrativa destaca que: “A atual narrativa brasileira, no 

que tem de continuidade dentro da nossa literatura, e sem contar as influências externas, 

desenvolve ou contraria a obra dos antecessores imediatos dos anos de 1930 e 1940.” 
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No tocante à produção artística de Eulício Farias, deve-se considerar que os elementos 

orais serviram para realçar as diferenças regional, social e cultural, visando retratar o sertão 

nordestino e os valores culturais populares, especificamente do Rio Grande do Norte e da 

Paraíba. Assim, a tradição oral serviu para fundir narrativas populares em As Filhas do Arco-

Íris. Neste sentido, o uso da oralidade está no discurso do narrador que ressalta as estórias que 

representam as necessidades do cotidiano, as festas, as atividades culturais, ocasiões sociais e 

mistérios que ocorrem em Gurinhatá: “E é de lá que se faz a estória. [...] É (contam) o 

lamento da Vaca Encantada [...]” (p. 10); “E aí vinha aquela estória do Valentão e do 

Amarelinho [...]” (p. 12-13); “Conta-se que nessas caçadas, quando Zé Pepeu não achava 

bicho pra matar ou furtar, tirava a própria camisa e escondia num tronco de árvore para, 

depois, ir agachando-se na ponta dos pés e roubá-la.” (p. 25); “Estória puxa estória e o tempo 

vai” (p. 59); “Anh, Seu Liopordo não mora mais aqui. Foi-se. Contam que, uma noite, o 

diabo, em pessoa, veio buscá-lo e ele entregou as chaves da casa a esse macumbeiro.” (p. 65). 

Pode-se observar nos trechos em destaque que o narrador dispõe o ato da oralidade com as 

expressões “É (contam)”, “conta-se”, “contam que”, este é um artifício utilizado para expor 

ao leitor a tradição oral como forma de comunicação na narrativa, principalmente quando 

destaca as estórias que Pai Estêvão divulga para a comunidade: 

 

Conta até como Deus pôs nome nos bichos. A girafa, por exemplo, por causa 

daquele pescoção enorme girando, girando, por cima da copa das árvores. O leão foi 

por causa do rugido: ããão. O cavalo vê-se logo pela cara. Uma ave preta com um 

andar daquele só podia ser um urubu. E o porco? Um bicho que só come porcaria 

podia ter outro nome? Pois é, gente, Deus deu o nome a cada bicho pelo que ele é ou 

pelo que ele faz. Uns, como a cobra, pelas duas coisas. Hein, meu Pai Estêvão, como 

foi que um bicho ficou com mais de um nome como o  jegue? O jumento, ceguinho, 

carregou Nosso Senhor no lombo. Sabia ou não sabia? (p. 59-60). 

 

Pai Estêvão, pela experiência de vida e pelo conhecimento popular, revela como o 

mundo é repleto de lendas e estórias antigas, algumas delas são sobre a criação do mundo e a 

forma pela qual Deus deu nome aos seres vivos. O narrador recorda como ouvia os contos 

etiológicos sem dar detalhes dos contos que ouviu. Percebe-se que ele dispõe as muitas 

estórias etiológicas que aprendeu de uma só vez. Esse resumo dos contos etiológicos serve 

para o leitor se familiarizar com essa tradição popular, que é a contação de estórias. Dessa 

forma, a oralidade dos contos está presente nas conversas nas ruas, calçadas, mesa de bar, no 

trecho acima percebe-se a exposiçao de contos etiológicos. Esse modelo de conto popular é 

contado em Gurinhatá quando as pessoas estão reunidas na calçada da igreja. Conforme Luis 

da Câmara Cascudo (2006, p. 339): 
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A expressão Conto Etiológico é técnica entre os folcloristas; quer dizer que o conto 

foi sugerido e inventado para explicar e dar razão de ser de um aspecto, propriedade, 

caráter de qualquer ente natural. Assim, há contos para explicar o pescoço longo da 

girafa, o porquê da calda dos macacos, etc. [...]. 

O prof. Roberto Lehmann-Nitsche reuniu centenas de contos populares do 

continente americano, explicando a razão de uma cor, forma, andar, voz de animais 

e vegetais.  

Raro será a espécie animal, ou vegetal, tendo alguma peculiaridade que não possua 

sua story popular, uma justificação lógica, imprevista e curiosa, satisfazendo o 

espírito coletivo da região. 

 

Observou-se que, como vários autores, Eulício Farias, pela via oral e folclórica e com 

o espírito de pesquisa estética, manifestou uma independência criativa conquistada pela 

literatura no decorrer do século XX. Através dessa tendência, o autor em questão fez 

prevalecer uma conquista da expressão popular pela experiência da ruptura iniciada por 

autores modernistas. Considerando a abordagem do tema “tradição”, segundo Gerd Bornheim 

(1987, p. 29):  

 

[...] se tornou impossível abordagem do conceito de tradição independentemente 

desse seu corolário atual que é a ruptura; tradição e ruptura se espelham 

reciprocamente, e a dialética dos dois termos esclarece a quantas andamos nessa 

grande esquina que é a história de nosso tempo. [...] de todas as tradições do mundo, 

tudo indica que é o conceito mesmo de tradição que se modifica; não se trata hoje 

simplesmente de mais uma crise da tradição, e sim da própria suspensão da tradição. 

A experiência da ruptura tornou-se o espaço “natural” em que se move o homem 

contemporâneo. 

 

No século XX, a produção literária brasileira restaurou-se com a inserção do popular e 

da tradição oral como elementos norteadores da criação artística, resultando em uma liberdade 

poética que também se reflete na narrativa, que, por via ficcional e pela crítica social, revelou 

uma realidade multifacetada da sociedade, colocando numa contínua circulação de trocas 

entre o arcaico e o moderno, o passado e o presente, o antigo e o novo. Consequentemente, a 

tradição sofreu rupturas, a literatura foi ganhando novas feições com a renovação artística, o 

que tornou tradição e ruptura como elementos recíprocos. E o texto literário brasileiro se 

modificou, sendo o regionalismo o reflexo de uma experiência da ruptura em relação à antiga 

tradição regionalista do romantismo e do pré-modernismo, presa a vida rural da sociedade em 

determinadas regiões do Brasil, aos aspectos pitorescos e exóticos, transformando-se, então, 

em uma característica da produção do artista contemporâneo. Nesse ínterim, a arte e a 

literatura aplicaram práticas e técnicas de composição com novos princípios literários e 

métodos estéticos que proporcionaram um prazer estético singular que é o ato de compartilhar 

a experiência de fruição. 
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2.2. Estrutura de As Filhas do Arco-Íris 

 

Em As Filhas do Arco-Íris, os relatos do menino da doida revivem os acontecimentos 

na vila de Gurinhatá, uma vila no sertão nordestino, onde uma pequena comunidade é regida 

pelas tradições. Um menino órfão passa a contar o cotidiano dos moradores, observando o 

movimento da lua, dos astros, a mudança de comportamento das pessoas, as relações e 

tensões sociais no decorrer de um ano. Sobre As Filhas do Arco-Íris, Tarcísio Gurgel (2001, 

p. 132) destaca que: 

 

[...] publicado por uma editora paulista: As Filhas do Arco-Íris [...] Novamente o 

autor busca na mitologia um sentido para a existência humana, explorando a sua 

indiscutível capacidade de recriação de um mundo fantástico, que não é outro, senão 

o Nordeste, nesse caso aparecendo mais impressionante, porque através da criação 

que se nutre no... rio da linguagem.  

 

 

No romance em questão, o narrador percebe as precariedades e problemas da 

comunidade de Gurinhatá e revela uma série de características que proporcionam uma visão 

popular através do procedimento estético, que promove a incorporação de lendas, mitos e 

contos. Essa riqueza cultural ocorre pelo uso da oralidade e se pode observar nos trechos: 

“Menino, medo faz a vinha e não o vinhateiro.” (p. 13); “[...] mas boca fechada pra não entrar 

mosquito.” (p. 16); “Atirou no que viu e matou o que não viu. Ah. Dias depois, a festa 

acabou. (p. 16); “Todo mundo acha graça na desgraça. (p. 18); “Quem com ferro fere, com o 

ferro será ferido.” (p. 28); “Quem não deve, não teme.” (p. 38); “Quem tem cu, tem medo.” 

(p. 52); “Espinho que tem de furar pequeno já traz a ponta.” (p. 55); “Funh. Essa história 

estava furada. Mas manda quem pode e obedece quem tem juízo.” (p. 78); “Quem pode pode, 

quem não pode se sacode.” (p. 83). Além de ditados, adágios populares, o narrador apresenta 

frases de efeito como “A noite é o universo do Mal.” (p. 10); “Deus se esconde por detrás do 

cabeço das nuvens e tudo vê.” (p. 11); “Água de açude é traiçoeira, é água morta.” (p. 32); “A 

lua é laminazinha de foice.” (p. 40); “Coração é terra longe.” (p. 40); “Os segredos da 

confissão morrem nos lábios.” (p. 83). Isso enriquece o texto, a posição do narrador é exposta 

para convencer o leitor das inovações na linguagem pela via da tradição oral.  

O romance em questão é dividido em episódios que se referem a movimentos da terra 

em relação aos astros, são eles: Episódio 2 (Quarto Crescente); Episódio 3 (Primeiro 

Equinócio); Episódio 4 (A Papa-Ceia); Episódio 5 (Quarto Minguante); Episódio 6 (Primeiro 
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Solstício); Episódio 9 (Segundo Equinócio) e Episódio 12 (Segundo Solstício). Além de 

denominar esses capítulos pela orientação astronômica, outros se definem por possuir alguma 

associação com fenômenos naturais: Episódio 1 (O Arco-Íris); Episódio 7 (Névoas); Episódio 

8 (Ventos Alísios); Episódio 10 (O Quadrante) e Episódio 11 (Antemanhã). O título serve 

para o leitor entrar na narrativa em busca de um arco-íris e encontrar suas filhas. Os nomes 

dos episódios, as estórias inseridas no texto produzem efeitos de leitura de mundo: o termo 

papa-ceia se refere à Estrela Dalva ou planeta Vênus, mas na narrativa retrata o movimento 

deste astro como elemento da cultura popular. Também é possível identificar movimentos da 

terra, passagens climáticas, alguns expõem fases da lua, atividades dos ventos.  

Quanto à construção de As Filhas do Arco-Íris, o autor apresenta indícios temporais, 

tentando demonstrar que cada capítulo equivale a um mês; e espaciais, para relacionar com os 

movimentos do sol, da lua, da terra e dos ventos. O tempo caracteriza-se como um elemento 

marcante, servindo para marcar o desenvolvimento dos acontecimentos na vila de Gurinhatá.  

No enredo há uma presença de mitos, lendas, provérbios e contos populares. Estes 

elementos fazem parte das heranças orais contadas em Gurinhatá, confirmando a magia oral 

dos contos e lendas registrados na memória popular. O autor busca nessa cultura um modo 

para relatar as ações humanas, a existência do sertanejo. Nisto, Eulício Farias explora sua 

capacidade de criar e recriar um mundo fantástico no sertão Nordestino. Vale ressaltar que no 

mundo das relações sociais, a experiência, o comportamento, as percepções individuais em 

função de interações, de estruturas, de trocas, de poder, da cultura podem gerar o conflito. 

Segundo Serge Moscovici (2003, p. 12):  

 

[...] o conflito entre o individual e o coletivo não é somente do domínio da 

experiência de cada um, mas é igualmente realidade fundamental da vida social. 

Além do mais, todas as culturas que conhecemos possuem instituições e normas 

formais que conduzem, de uma parte, à individualização, e de outra, à socialização.  

 

Em geral, nas relações humanas, seja na realidade ou no imaginário da narrativa, 

sempre vai haver conflitos, que podem ocorrer entre o individual e/ou o coletivo. Não abrange 

apenas da experiência ou da convivência de cada um, mas também da realidade em que vivem 

os seres sociais. O que se destaca é que em todas as culturas há instituição de poder e normas 

que conduzem, de uma parte, à individualização, e de outra, à socialização. 

A narratividade de As Filhas do Arco-Íris expressa conteúdos seja do campo do 

folclore, da literatura oral ou das relações sociais. Essa narratividade toma, por assim dizer, 

forma dupla sobre si mesma relembrando-se, repetindo-se, e em forma angustiosa, cuja 
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motivação em boa parte recai no diálogo com fontes diversas, fazendo ressurgir sentimentos 

quase idênticos e engendrados pela imaginação, confirmando a assertiva de Michel Foucault 

(1999, p. 95) de que: “Sem imaginação não haveria semelhança entre as coisas. [...] É preciso 

que haja, nas coisas representadas, o murmúrio insistente da semelhança; é preciso que haja, 

na representação, o recôndito sempre possível da imaginação.”  

É natural na imaginação humana, o indivíduo possuir a forte e inevitável tendência de 

representar acontecimentos e situações, e isso acontece por causa dos elementos verossímeis, 

daí eis que surge a semelhança, resultando a influência. Logo, um escritor pode reproduzir 

não apenas textos, mas imagens históricas e ter como produto final uma obra literária que 

estrutura o discurso, a forma de escrever, os elementos gramaticais dentre outras 

características na escrita romanesca que permite tornar explícitos todos os itens escondidos na 

estrutura e na interpretação textual, o que pode ser percebida por uma leitura atenta e acurada. 

Em As Filhas do Arco-íris, quer-se demonstrar a articulação entre representações e a 

construção de excluídos em busca de cidadania, o autor tenta constituir um preceito que 

fundamenta as ideias de exclusão para provocar o olhar criterioso para a realidade que castiga 

as personagens, destacando-as dentro do processo de interação social. 

É pela imaginação que se representa uma narrativa cheia de situações e 

acontecimentos. Um escritor reproduz imagens ficcionais ou históricas e o produto final 

constará estrutura, discurso, estética, forma, elementos gramaticais e outras características da 

obra literária. Na obra em questão, o menino conta a vida do cego Formião, sua convivência 

com a comunidade, a relação conjugal, os problemas que sofre pelo fato de ser cego, as 

atividades que desempenha na vila, suas implicações com o Padre Santo, Pai Estêvão, etc. Na 

narrativa, Zé Formião: “Cegou tinha nove. Foi dormir (diz) vendo e, ao despertar, não viu 

mais até hoje. Gota-serena? A mãe levou-o ao Doutor Leão em Barbalha e este confirmou a 

amaurose.” (p. 51). Já as ações do doido Pedro Gago são sempre motivo de riso para os 

moradores da vila, seu maior desejo é roubar a moça mais bela da comunidade e, por isso, cria 

muitas fantasias de viagens e aventuras A partir daí, o menino percebe coisas estranhas 

transformando a vida das pessoas:  

 

Pedro Gago tinha o miolo mole. Não possuía mais nada além do chapéu, no entanto, 

era o dono de tudo. [...] A fortuna de Pedro Gago o pé-de-vento levou! Até o Seu 

Vigário vinha também com aquelas lambanças. Onde está o teu tesouro, aí está o teu 

coração. Sacana. Tidudô, outro. Vou-lhe dar, Pedro Gago, um chapéu panamá. 

Funh. Todo mundo se ri. Todo mundo só acha graça na desgraça. (p. 18).  
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Pedro Gago não tinha nenhuma riqueza, mas por ser louco dizia-se possuir tudo, na 

vila a comunidade sabia que ele possuía apenas um chapéu velho, que foi levado pelo vento e 

que não consegue recuperar. As ações de Pedro Gago são motivo de riso, imagine-se não ter 

nada e pensar ser dono de uma fortuna inestimável. Os moradores de Gurinhatá caçoam dele 

por esses motivos, até mesmo o padre e o coronel fazem piadas com o doido, prometendo 

resolver o problema do chapéu desaparecido. Ao perceber que estão caçoando, Pedro Gago 

resmunga “Funh”, essa expressão oral reflete seu pensamento em relação ao tratamento que 

recebe por parte dos moradores, principalmente padre Santo e o coronel Tidudô. O narrador 

mostra o quanto o louco é discriminado pela comunidade e até as autoridades, no caso o padre 

e o coronel, procuram zombar das ações de Pedro Gago, expondo-o ao ridículo, motivando o 

riso na comunidade.  

Quanto ao bêbado Damião, observa-se como um personagem que desafia as 

autoridades da vila e as coisas que ele faz e diz chamam a atenção de todos. Por causa das 

estripulias do bêbado, as pessoas de Gurinhatá começam a contar estórias engraçadas e a 

descobrir situações constrangedoras dos moradores da vila: “Entre um e outro gole de 

cachaça, o bêbado não deixa de soltar a língua, servindo de palhaço para os que nada têm o 

que fazer. A mundiça só quer um motivo e o infortúnio dos outros é o seu prato do dia. 

Querem lá saber quem é a vítima.” (p. 38).    

Todo mundo ri, o homem ri de si, ri dos outros, ri de situações sérias contadas como 

piada. Ri das manifestações físicas, psicológicas e exteriores, ri também das características da 

personalidade ou espirituais dos homens. O riso pode ser suscitado por qualquer pessoa, 

principalmente por aquele que zomba ou brinca, e esses são os tipos mais comuns que 

provocam riso. Há situações em que o homem ri até de animais, de objetos, de lugares, isso 

ocorre principalmente por associar a alguma característica do próprio homem. O riso pode ser 

provocado pelo indivíduo quando involuntariamente revela “os lados cômicos de sua 

natureza, de suas ações; outras, ao contrário, quem o faz propositadamente é quem zomba.” 

(PROPP, 1992, p. 29).  

Em As Filhas do Arco-Íris, o menino brinca, ri de personalidades da comunidade e 

tenta manter os seus relatos vivos na memória, buscando fixar suas ideias na estória narrada, 

mantém seu nome como um dos segredos da narração. A transmissão de seus relatos é uma 

forma de ensinamento e aprendizagem. Assim, ele vai adquirindo sua forma própria de narrar, 

é por isso que a narrativa guarda segredos e mistérios, como o próprio nome do narrador, que 

só é revelado no 12º capítulo: 
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Pela primeira vez, escutei tia Jana me chamar pelo meu nome. Ela sempre me chama 

e quase todo mundo aqui (para minha tia Iná, eu era o Sobrinho) de Menino. Outros, 

de o Menino da doida. Hoje estranhei, quando ouvi lá da camarinha a voz dela: 

Lícias, onde está você, Lícias? Já estou tão acostumado a não ouvir alguém chamar 

pelo meu nome, que quase não respondi. (p. 84). 

 

O menino se espanta com o pronunciamento de seu nome, tudo porque não está 

acostumado a alguém lhe chamar pelo nome e quando ouviu do quarto aquela voz distante, é 

tia Jana que o chama como se fosse a primeira vez. O menino recorda, narra o momento em 

que é proferido seu nome, ele gosta do modo como sempre é tratado, chegando a se 

surpreender quando lhe chamam de Lícias. Até aquele momento, ele não esperava que sua tia 

tivesse um momento de lucidez para recordar acontecimentos que envolvem sua família. Para 

ele, sempre é chamado de Menino e por isso nem percebeu que havia sido evocado seu nome 

de batismo, por um certo instante nem corresponde, devido à forma como é tratado na 

comunidade: Menino, Sobrinho (pelos tios) e Menino da doida pelos moradores de Gurinhatá. 

Observe-se que as formas de denominar as palavras “menino” ou “sobrinho” são grafadas 

com inicial maiúscula, como se fosse nome próprio. Já o nome “Lícias” aparece poucas vezes 

na narrativa. No Episódio 12 (Segundo Solstício), último capítulo, o narrador se refere quatro 

vezes ao nome “Lícias”, fazendo com que essa recordação explique sua origem, isso ocorre 

nas páginas 84 e 85, sendo marcado para deixar o leitor na expectativa de descobrir os 

mistérios da narrativa e desvendar como o menino convive com a comunidade e os segredos 

de Gurinhatá. O menino Lícias recorda através do relato da tia os momentos mais difíceis de 

sua vida, a doença que causou a morte da irmã, o abandono do pai e os problemas que 

enfrentou ao perder a mãe.  

Ao destacar o momento de lucidez de tia Jana, o narrador retoma os acontecimentos da 

vila, agora cidade de Gurinhatá, lembra as mudanças no cotidiano. Um destacamento de 

soldados para fazer a segurança, a movimentação para se defender do ataque de cangaceiros, 

principalmente pelos comentários de que Lampião havia invadido Cajazeiras e se encontrava 

nas proximidades de Gurinhatá. Novas estórias vão sendo narradas, fatos estranhos e 

revelações sobre o assassinato de Zezão: “Nô Joaquim já sabia o roteiro, depois que o soldado 

André do destacamento de Água Branca lhe deu a pista deles e descobriu que o assassino do 

Zezão era o cabra Caetano.” (p. 87). Logo, o narrador demonstra certa experiência com 

aventuras, mistérios e aprendizagem, vai contando os segredos da vila como o assassinato de 

Zezão, a infelicidade de Damião ao ser abandonado pela noiva, a maneira como Pedro Gago 

conheceu Ana Amália e seus preparativos para mais uma aventura pelo sertão. Essas e as 

demais personagens servem como elementos de inspiração para narrar de forma divertida a 
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história de Gurinhatá e o menino aproveita isso para praticar o que aprendeu com Pai Estêvão. 

Dessa maneira, eles serão considerados representações sociais por se apresentarem como 

personagens importantes para a narrativa e, apesar de conviverem com um ambiente de 

discriminação e injustiça sociais, participam do desenvolvimento de Gurinhatá como 

sociedade. Então, as angústias da vida, os problemas sociais, as aventuras, as experiências 

destes personagens estimulam a criatividade do narrador. Nas palavras de Jorge de Sá (1981): 

 

“As Filhas do Arco-Íris” é, assim, um texto que se constrói a partir de uma tradição 

popular que vê o mundo pelos olhos de Tia Jana, Pedro Gago, Tidudô, Lícias e o 

tradicional ceguinho cujos sentidos funcionam como um radar dos acontecimentos. 

Tudo reunido em 12 episódios aparentemente descosidos mas que se ligam pelo 

indecifrável, pois, como afirma o narrador, ‘o mistério começa na outra margem’, 

num tempo marcado pelos movimentos do Sol e da Lua.  

 

Jorge de Sá vê a importância da obra As Filhas do Arco-Íris na elaboração das 

personagens, na construção da tradição popular, na visão narrativa que aponta para as relações 

sociais. O romance é cheio de mistérios a serem desvendados pelo leitor, as aventuras das 

personagens nos leva para caminhos entrecruzados. Nas observações de Sá, os doze episódios 

são “aparentemente descosidos”, porém pode-se percebê-los interligados a um tempo 

narrativo marcado pelas fases do Sol e da Lua e os movimentos da Terra. É por isso que 

Tarcísio Gurgel (2001, p. 131) afirma: “O mais importante ficcionista moderno do Rio 

Grande do Norte praticamente inaugura entre nós a figura do autor que, vencendo absurdos 

preconceitos, buscou aliar a sua capacidade de criar, ao conhecimento profundo da literatura.” 

Para Luís Romano (1981), Eulício Farias fez um: 

 

Livro exótico “As Filhas do Arco-Íris”. Há nele uma saga desconhecida em que o 

herói é o nativo envolvido em luta com o sobrenatural, num descomedimento de 

tamanhos e proezas que lembram visões quixotescas consubstanciadas no 

primitivismo puro de sua vivência diária e anônima. Uma filosofia adequada e 

desenvolvida por criaturas simples, submetidas a conceitos extraídos de um mundo 

quase isolado com suas leis morais e especiais.  

 

Na narrativa de As Filhas do Arco-Íris encontra-se uma “saga desconhecida”, isso 

porque tudo que acontece na vila é marcado por mistérios, pelo exótico mundo sobrenatural, 

em que suas personagens lutam pela sobrevivência e estão submetidos a um ambiente quase 

isolado. Esse mundo é o sertão, regido por elementos sociais e culturais que pela convivência 

somente o sertanejo consegue entender. É nesse sentido que o enredo está emaranhado de 

fatos, situações cômicas e proezas que se associam a “visões quixotescas”. O mundo vivido 
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em Gurinhatá é marcado pela presença do fantástico, das estórias populares e pela presença 

das representações da velhice, da cegueira, do alcoolismo e da loucura. 

 

2.3. A lenda das filhas do arco-íris 

 

O arco-íris, em diferentes civilizações, mantém uma diversificação cultural, isto 

porque o fenômeno guarda seu lugar entre lendas, mitos e pode ser contado conforme a 

concepção de cada povo, seja por causa de sua beleza, seja pela dificuldade em explicá-lo 

cientificamente. Entre as muitas tradições populares, o arco-íris recebe inúmeros nomes 

como: arco, arco-celeste, arco-do-céu, arco da aliança, arco-da-chuva, arco-da-velha, arco-de-

deus, arco balento. Em Informação da História e Etnografia, Câmara Cascudo informa que o 

arco-íris não é amigo dos agricultores por beber a água dos rios, dos açudes e lagoas. Nesta 

tradição, é preciso que o homem do campo faça filas de pedrinhas, de gravetos, pauzinhos em 

linhas retas para acabar com o arco-íris: 

 

O sertanejo não gosta do arco-íris porque furta a água. No litoral se distrai bebendo 

água nos rios, lagoas, fontes. Ao princípio da sucção é fino, transparente, incolor. 

Depois fica largo, colorido, radioso. Farto, desaparece. Quando se dissipa, deixa o 

céu limpo, de névoas, nuvens anunciando chuvas. Há um remédio para fazê-lo ir-se 

embora. O arco-íris é inimigo das linhas retas. Riscam desenhos direitos, põem filas 

de pedrinhas, gravetos, pauzinhos. O arco desmancha a galhardia seticolor, e viaja. 

(CASCUDO, 1962, p. 73-74). 

 

No acervo mitológico de civilizações como gregos, hindus, chineses, egípcios, 

irlandeses, etc, a lenda do arco-íris se diversifica. Na Mitologia Irlandesa, no fim do arco-íris 

há um lugar secreto onde os duendes escondem um pote de ouro. Na Mitologia Chinesa, o 

fenômeno é uma abertura no céu, marcada pela deusa Nüwa utilizando pedras de sete cores. 

Em referência à Mitologia Grega, o arco-íris é o caminho feito por uma mensageira (Iris) 

entre a terra e o céu. A Mitologia Hindu chama o arco-íris de Indradhanush e significa o arco 

de Indra, a deusa dos raios e trovões, distribuidora da chuva fecundante e protetora dos árias. 

Os hindus representam esta deusa com trajes régios montada num elefante chamado Airavatá. 

A Mitologia Norueguesa define o arco-íris como “a ponte Bifröst”, a qual conecta o reino de 

Asgård (lar dos deuses) e Midgård (moradia dos homens).  

De acordo com as ciências naturais, um arco-íris surge quando o Sol aparece no fim de 

uma chuva e provoca a refração da luz nas gotículas de água. Conforme a teoria da físico-

química, esse fenômeno da natureza é provocado pela água na atmosfera e a luz solar. 

Portanto, é resultante da dispersão de luz solar em gotículas de água suspensas no ar, sendo 
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observado como um conjunto de arcos de circunferência coloridos com as cores do espectro 

solar. Segundo Da Costa e Silva (1968, p. 158-159):  

 

Deve-se ao famoso astrônomo inglês, George Biddell Airy, a primeira teoria 

completa sobre o arco-íris. Origina-se da refração e reflexão dos raios solares nas 

gotas de chuva, sendo que suas cores dependem do diâmetro destas. A cor violeta 

permanece no bordo interno do arco e a vermelha no externo. As sete cores do 

espectro solar, em sua ordem, são: vermelho, roxo, verde, amarelo, azul, alaranjado 

e anil.  

 

No âmbito popular, a concepção da refração de luz não recebe muita credibilidade e 

Câmara Cascudo (1971b, p. 43-44) explicita que as pessoas não acreditam que o arco-íris se 

origine da reflexão dos raios solares nas gotas de chuva, projetando a decomposição das cores 

espectrais.  

Já o nome “arco-da-aliança” provém da história bíblica que, depois do dilúvio, é o 

sinal do pacto entre Deus e a humanidade. Deus enviou um arco-íris para confirmar a aliança 

com os homens e prometeu nunca mais haveria dilúvios para destruir o mundo: 

 

E disse Deus: Este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós e todo ser vivente 

que está convosco, por gerações perpétuas: O meu arco tenho posto nas nuvens, e 

ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando 

eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, então me lembrarei do 

meu pacto, que está entre mim e vós e todo ser vivente de toda a carne; e as águas 

não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, 

e olharei para ele a fim de me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e todo ser 

vivente de toda a carne que está sobre a terra. (BÍBLIA, 1995, p. 16). 

 

O arco-da-velha, em Locuções Tradicionais do Brasil, siginifica complicação, reunião 

de coisas disparatadas, acontecimentos imprevistos: 

 

Coisas do arco-da-velha! Inimagináveis. Em Portugal, arco-da-velha é o arco-íris, 

fonte das nossas supertições relativas ao meteoro. As indígenas não merecem 

repercussão penetrante na memória brasileira. O arco é denominação comum, dizem 

beber águas correntes e mesmo dissolver a chuva ameaçada pelas nuvens escuras. 

Cras pluit, arcus bibit, de Plauto. Quem passa por debaixo do arco-íris muda de 

sexo.. (CASCUDO, 1977, p. 89). 

 

Em Literatura Oral no Brasil, o autor discorre sobre a concepção indígena da origem 

da lua, das estrelas e do arco-íris: 

 

 A moça Iaçá não queria casar-se e sua mãe batia-lhe por esse motivo, obrigando-a a 

dormir ao relento. Iaçá pediu que lhe abrissem a porta mas sua mãe veio com um 

terçado e degolou-a, atirando o corpo ao rio e deixou a cabeça no chão. [...] Eu vou 

ser Lua! decidiu. - Pediu que a mãe atirasse para fora dois novelos de linha e 
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chamou o Urubu que vive na banda de dentro do Céu. O Urubu veio, ouviu-a e 

voltou para o Céu levando os dois novelos de linha. Prendeu-os à cabeça e agarrou-

os como os dentes e subiu, subiu, transformando-se em Lua. Arrancou os olhos e 

esses se tornaram estrelas. Seu sangue ficou sendo o Arco-Íris. (CASCUDO, 2006, 

p. 109-110). 

 

As narrativas indígenas sempre acontecem num ambiente heroico, há um clima de 

suspense, de mistério e sobrenatural, tudo serve para propagar e reproduzir a cultura indígena 

em que se celebram façanhas de heróis. Para Câmara Cascudo (2006, p. 105), as narrativas 

indígenas sempre utilizam um ambiente em que “quase sempre o sobrenatural é indispensável. 

É uma lenda. [...] é preciso crer porque elas se articulam com o patrimônio da tribo que 

hospeda.” O processo evidencia que eles procuravam na sua tradição explicar o mundo 

naturalmente e se destaca pela resistência de lendas e mitos, expressando, com seus relatos, a 

vida misteriosa e assombrosa nas matas e florestas.  

 Em As Filhas do Arco-Íris, a lenda do arco-íris é um caso de mistério, serve como uma 

das estórias de Pai Estêvão, faz parte da imaginação da comunidade, que regida de costumes, 

fixa valores locais, e entre esses os de lendas e aventuras que marcam a memória do menino 

que percebe mudanças modernas/urbanas na vila. É apresentada aos moldes da tradição oral 

brasileira, como também confrontada às tradições provindas de Portugal, pois o arco-da-velha 

é algo espantoso, inacreditável, inverossímil.  

A lenda transgride a tradição popular por apresentar cinco personagens (mulheres) que 

passaram pelo arco-íris. Pela configuração do arco-íris em sete cores, as filhas deveriam ser 

sete, mas não são e seu narrador não revela com facilidade quem seriam as cinco, seus nomes, 

o que fazem e porque se transformaram. Assim, a magia da imaginação da comunidade em 

Gurinhatá mobiliza também o leitor para elaborar um parâmetro que possa facilitar uma 

maneira de descobrir as filhas do arco-íris.  

A lenda do arco-íris vai se desenvolvendo com uma série de ocorrências que “crescem 

nas sombras”, as nuvens no céu se espalham e o menino conta “carneirinhos” para tentar 

dormir, logo depois da chuva se apresenta a formação do arco-íris. O texto produz um 

movimento gradativo de mistérios e enigmas. No trecho a seguir, o narrador mostra como a 

comunidade conhece a lenda do arco-íris, o que chama a atenção é o modo como pede para o 

leitor observar o olho de boi sugando a água do rio. Vina e Jana são duas mulheres 

misteriosas, uma delas é chamada “burrrinha de padre” e a outra de “bebe ovos”, elas são 

filhas do arco-íris. Jana, apesar de sofrer de distúrbios mentais, tem sob sua guarda o menino. 

O narrador se refere às filhas do arco-íris questionando:  
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Tia Jana... A bebe-ovos não deixou um. Tou fraca! O vestido de Vina tinha as sete 

cores. Antes, elas foram meninos bebidos por um arco-íris? Estórias. 

[...] 

Entra, menino, senão esse olho-de-boi te bebe. As sete cores que são cinco e as 

folhas azuis da Árvore que não há . . .  (p. 16). 

 

É dessa maneira que as estórias habitam o imaginário, “sete cores que são cinco”, elas 

são as filhas do arco-íris. Vina usava um vestido que tinha sete cores, sete cores do arco-íris, 

sete notas musicais, sete dias da semana. Porque o narrador tem em sua mente que as sete 

cores são cinco? No popular, sete é conta de mentiroso, e a lenda: podia alguém mudar de 

sexo? Quem mais queria passar por debaixo do arco-íris? Vina e Jana seriam duas filhas do 

arco-íris? Jana, a louca, por ter uma mania de colher ovos para comer é chamada de “bebe 

ovos” e Vina, a burrinha de padre, que é enviada para longe da vila para tentar evitar a 

difamação motivada por Guabiraba, será que “Antes, elas foram meninos bebidos por um 

arco-íris?” Quem mais se aproveita para debochar de Vina é o bêbado Damião, que é 

motivado pelos frequentadores da venda de João Dadau. E Vina é motivo de boatos, falam de 

um caso com padre e para fugir das más línguas, foi enviada para o Seridó: “A brusca ida de 

Vina para o Seridó (segundo os boatos), em estado de gravidez, deixou-o confuso.” (p. 37). A 

lenda se caracteriza pela mudança de sexo, na narrativa a lenda se refere a mulheres que são 

habitantes de Gurinhatá, mas quais seriam estas mulheres? O narrador não expõe com muita 

clareza cada uma delas, mas as filhas do arco-íris são cinco. E a árvore das folhas azuis? A 

Árvore não há... Quanto às filhas do arco-íris, é possível encontrá-las porque elas ganham 

uma designação especial:  

 

Jana: Hora da tia Jana procurar ovos de guiné. Ah, parece que a diaba da bebe-ovos 

andou por aqui? Tou fraca! Tou fraca! Mania de tia Jana. Ovos de galinha, de guiné, 

de passarim e de tudo que é bicho que põe. Ri-se o doido do maluco? Pobre tia Jana! 

(p. 10). 

 

Vina: Os boatos que ele espalhou de ter visto Vina transformada em burrinha-de-

padre são apenas fruto da imaginação doentia daquele negro mentiroso e covarde. 

Burrinha-de-Padre, na boca do povo ignorante, é a amante de um sacerdote. (p. 37). 

 

Dasdores: Zé Pepeu cada dia pior: mais ladrão e mais miserável. Nô Joaquim 

enganava-o de todos os modos, explorava-o de todos os lados e ainda o ameaçava de 

pô-lo na cadeia como ladrão de cabras. Nela ninguém também confiava. Só, às 

vezes, é que a doida do finado Lau lhe chamava pra lavar a roupa de casa. Dasdores, 

tia Jana vai lhe pagar essa lavagem com uma cuia de ovos de passarim. Ninguém, 

ninguém mais pronunciava o seu nome. (p 26). 

 

Inês: Razão tinha o cego, na calçada da igreja: Pereirinha, Inês é faca de dois 

gumes, no escuro, e ninguém sabe qual o lado mais amolado. (p. 44). 

 

Ana Amália: Ana Amália era afilhada de São Jorge e não existia dragão besta 

nenhum que ousasse aproximar-se dela. (p. 23). 
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Depois, Ana Amália não era também uma das filhas do arco-da-velha do 

entardecer? Lendas. (p. 89). (grifos nossos). 

 

A cinco mulheres mais destacadas na narrativa representam as filhas do arco-íris: Jana 

(doida, a bebe ovos), Vina (burrinha-de-padre), Dasdores (mulher de Zé Pepeu, o ladrão de 

cabras), Inês (faca de dois gumes) e Ana Amália (afilhada de São Jorge).  Onde estariam as 

duas outras cores, as outras duas filhas do arco-íris? Não há explicação na narrativa para isso. 

Mas como se percebe, cada mulher vive uma vida conturbada, algumas sofrem pelo 

abandono, outras pela descriminação, pela desconfiança, também pelo desejo de homens em 

raptá-la de Gurinhatá. Os momentos e situações vividos pelas mulheres se desenvolvem pelo 

relacionamento com os homens ou pelas condições psicológicas e sociais.  

Em As Filhas do Arco-Íris, destacam-se elementos do folclore, mistérios, observações 

do movimento dos astros para demarcar as tradições do sertanejo, demonstrando que o autor 

elaborou a narrativa com esta sistemática para imprimir uma nova roupagem ao romance 

contemporâneo. Dessa maneira, realizou uma obra que demonstra que a tradição regionalista 

permanece rompendo padrões literários. E apesar do momento turbulento da ditadura militar 

que iniciou em 1964 e se prolongou até o final de 1985, As Filhas do Arco-Íris (1980) expôs 

um regionalismo literário através da tradição oral e ampliou o acervo de obras que se 

propuseram ao projeto de realçar os aspectos local, social e cultural do país, como também 

destacaram a importância da chamada literatura oral com contos, mitos, lendas, adágios e 

provérbios.  

Desse modo, Eulício Farias se distancia do modelo desenvolvimentista e industrial dos 

anos 1970 para confrontar esse modelo com a realidade do sertão, destacando que os 

problemas sociais e econômicos do Nordeste ainda afetam a região. Isso evidencia uma 

continuidade da renovação artística e formal para a época em que viveu e, apesar de já existir 

uma série de narrativas regionalistas publicadas desde os anos 1930, todas as obras 

lacerdianas ganham características próprias à medida que são produzidas, manifestando as 

relações de personagens excluídas com o meio natural e social. 

Para quem escreve, o peso da tradição pode ser percebido no arcabouço de sua 

narratividade se o leitor for atento, observador e conhecedor dos elementos influenciadores 

permeados na narração, pois há sempre apresentação na representação, fruto de imaginação 

alimentada por diversas estéticas e estilos literários como também de sua vivência para 

produzir um fantástico mundo. Nesse sentido, destaca-se a fala de Jacqueline Held (1980, p. 

152): “O escritor só pode partir daquilo que ele é e daquilo que vive. Toda criação fantástica – 
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como vimos – tem sempre suporte real. É precisamente o que a torna viva, acreditável, enfim 

humana.  

Enfim, os efeitos da linguagem estão presentes nas entrelinhas, na ironia, no cômico, 

na construção do texto, pelo entrecruzar do enunciado e da enunciação em que se nota a 

veracidade dos fatos, muitas vezes, manipulados pelo narrador para mostrar sua visão 

particular de determinados acontecimentos e relacionamentos sócio-históricos e culturais. Ao 

estudar a “posição do narrador no romance contemporâneo”, Adorno retrata que o romance 

enfoca o “convencer”, o narrador busca envolver o leitor de modo que ele acredite no seu 

“contar de acontecimentos”: “O impulso característico do romance, a tentativa de decifrar o 

enigma da vida exterior, converte-se no esforço de captar a essência, por sua vez aparece 

como algo assustador e duplamente estranho no contexto de estranhamento cotidiano imposto 

pelas convenções sociais.” (ADORNO, 2003, p. 58). Neste sentido, o texto de Eulício Farias 

converge para essa posição contemporânea. 

 

2.4. Mitos, Lendas e Contos Populares como elementos estruturantes do romance  

 

Nossa dissertação As Filhas do Arco-Íris, de Eulício Farias de Lacerda: Mitos, 

Lendas e Contos Populares como elementos estruturantes do romance. (2008)
18

 considerou 

mitos, lendas e contos populares como elementos que estruturam o romance. Verificou-se que 

os capítulos de As Filhas do Arco-Íris, estruturados em doze episódios, podem ser 

reconhecidos como pequenos contos. Estes episódios seguem uma dinâmica temporal que 

retrata o período de um ano, sendo que cada um se refere a um mês. O leitor não precisa se 

preocupar com o encadeamento da narrativa, pois os capítulos podem ser desmembrados e 

lidos aleatoriamente que não perderão o sentido narrativo. E se observar o início e o final da 

narrativa, percebe-se que eles se interligam como se os acontecimentos fizessem um retorno e 

voltassem a acontecer para que se faça uma nova leitura. Observou-se também que a narrativa 

reúne, sob a forma de romance, contos, lendas, mitos e locuções orais.  

O desencadeamento do trabalho apresentou aspectos da tradição oral como ponto de 

partida para a tradição de ruptura. Dessa forma, foram descritos aspectos da cultura popular 

que consolidaram a Literatura Brasileira durante o século XX. A pesquisa relata sobre o 

desenvolvimento de elementos orais e a estruturação do conto popular, salientando que As 

Filhas do Arco-Íris foi arquitetada com características regionalistas seguindo os parâmetros 

                                                 
18

 Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL) do 

Centro de Ciências Humanas e Lingüística Aplicada (CCHLA) - (UFRN). 
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dos romances publicados entre os anos 1930 e 1950. Desse modo, As Filhas do Arco-Íris 

demonstrou ser um exercício da experiência regionalista inserida no romance contemporâneo, 

pois sua primeira publicação ocorreu em 1980.  

Em As Filhas do Arco-Íris se encontra uma série de elementos orais mesclados ao 

imaginário e, na dissertação mencionada, foram selecionados alguns para análise por haver 

neles aspectos que estruturam a organização da narrativa. Há situações em que se têm a 

presença de mitos acompanhados de mistérios, assombrações, entes fantásticos como Boitatá, 

Pai-do-Mato, São Jorge, a lenda do arco-íris e das filhas do arco-íris. A estória que envolve o 

boitatá é cheia de mistérios, desencadeada por um jogo de emoções. O Pai-do-Mato assombra 

os moradores de Gurinhatá e São Jorge constitui um mito que sofre uma constante 

transformação em lenda para proteger Ana Amália das investidas de Pedro Gago querendo 

sequestrá-la. 

Observou-se que o narrador expõe casos articulados pela expressão coletiva, os quais 

podem se transformar em situação difícil de acreditar, pois de um fato simples e comum, a 

comunidade pode revertê-lo num motivo de preocupação: “Existe nada mais fértil do que a 

imaginação dos desocupados? Inventam tudo e de um grão de areia fazem uma montanha.” 

(p. 39). Mesmo assim, a assimilação de um relato depende da competência de quem articula a 

mensagem e/ou de quem ouve e assimila, podendo o segundo acreditar ou duvidar dela. O 

narrador questiona as estórias que foram contadas na comunidade: “Contam que essa tal de 

Ana Amália foi quem deixou Pedro Gago de miolo mole, [...] Contam só, mas ninguém sabe 

o que aconteceu, [...]” (p. 88).  

Quanto aos contos provindos da tradição oral, percebe-se que adquirirem formas e 

configurações das mais diversas, sendo que Câmara Cascudo desempenhou árduo trabalho 

para identificar os aspectos específicos que os aproximassem quanto suas características, sua 

proposta de classificação dos contos populares reflete melhor as expectativas dos folcloristas, 

pois “Os contos devem classificar-se pelo gênero ou pelos motivos típicos do enredo.” 

(CASCUDO, 2006, p. 283). Assim, o folclorista potiguar considerou os contos populares 

divididos em 11(onze) categorias com a seguinte nomenclatura: Contos de Encantamento, 

Contos de Exemplo, Contos de Animais, Facécias, Contos Religiosos, Contos Etiológicos, 

Demônio Logrado, Contos de Adivinhação, Natureza Denunciante, Contos Acumulativos e 

Ciclo da Morte. De acordo com esta classificação, buscou-se encontrar em As Filhas do Arco-

Íris contos com características que se vinculavam a essas categorias.  

Os contos populares encontrados na narrativa foram os seguintes: o conto de exemplo 

com “O lamento da Vaca Encantada”; a facécia do “Amarelinho e o Valentão”; o conto de 
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encantamento do “chapéu de Pedro Gago”, os contos etiológicos da criação do mundo e dos 

animais; o conto do ciclo da morte com o “Matuto que quis enganar a Morte”. Durante a 

análise dos contos populares, foram apresentadas algumas impressões conceituais de cada 

categoria destacada. 

Destacou-se também que os contos populares estavam incorporados no cotidiano de 

Gurinhatá e sobre esse espaço de aventuras se criava, produzia e reproduzia um mundo de 

fantasias, com propriedades que demonstravam a marca oral, principalmente por Pai Estêvão 

contar “causos” para uma plateia sem o domínio da leitura. Em As Filhas do Arco-Íris, os 

contos populares dão sentido às experiências da comunidade de Gurinhatá, contribuindo para 

se compreender os mistérios da vida e dos grandes e pequenos problemas do cotidiano. Os 

mitos, as lendas e as estórias foram interpretados e organizados de modo distinto, de acordo 

com a elaboração da dissertação. Essas narrativas míticas serviram como arcabouço da 

tradição oral na narrativa. 

Tanto na história como na literatura a luta do sertanejo, do nordestino, sempre 

demonstra o seu aspecto cultural e social. Na literatura, a temática do sertão sempre se renova, 

mantendo o contato do imaginário e a realidade local. Nos textos de Eulício Farias e 

Guimarães Rosa, os objetos regionais se manifestam na linguagem utilizada, na elaboração de 

personagens e nas narrativas se encaixam tradições, costumes e elementos folclóricos para 

inovar a tradição literária.  

No âmbito das representações sociais, percebeu-se a necessidade de uma melhor 

compreensão teórica e literária das personagens e de suas complexidades individuais, 

coletivas, psicológicas e sociais. A interpretação de um texto quando processada, 

normalmente se vincula à experiência de vida e à experiência como leitor. É por isso que o 

leitor e suas experiências de mundo se relacionam com o texto e servirão como base para se 

pensar o fenômeno literário e a história da literatura, pois “a historicidade da literatura não 

repousa numa conexão de ‘fatos literários’ estabelecida post festum, mas no experimentar 

dinâmico da obra literária por parte de seus leitores”. (JAUSS, 1994, p. 24).  

A abordagem temática neste trabalho deve contribuir para a compreensão do modo 

como a narrativa brasileira representa ao longo do sistema literário as questões sociais, 

remetendo o pesquisador a um quadro histórico da narrativa do século XX. Neste sentido, a 

leitura da obra a configura como um objeto variável, pois cabe ao leitor ser um observador 

capaz de dar-lhe um caráter, não apenas dinâmico, mas vivo como também se responsabilizar 

por sua transformação, a qual muda de acordo com o espaço e o tempo e, consequentemente, 

com as diferentes leituras que podem dar uma feição renovada da interpretação do texto. O 
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desafio é debater a construção de uma concepção estética do romance, a perspectiva do 

narrador como também a compreensão do contexto social de personagens excluídos de As 

Filhas do Arco-Íris e de Primeiras Estórias no campo de discussão sobre a sintonia do 

romance do século XX com as inovações da ficção moderna. Tal discussão se percebe, por 

exemplo, na leitura de Lugar do mito - narrativa e processo social em Primeiras estórias de 

Guimarães Rosa, de Ana Paula Pacheco
19

.  

Em sua pesquisa, Ana Paula Pacheco (2006, p. 15-21) revelou uma leitura que mescla 

elementos provenientes de diversas tradições (literárias, orais) e também a própria realidade 

social na interpretação da produção literária, pois apresenta com minúcias os recursos 

rosianos de composição e as instabilidades criadas pela constante variação da perspectiva de 

narradores, personagens excluídos, contradições sociais como resposta de um momento 

histórico da modernização brasileira.  

O livro Lugar do mito traz análises de contos que se passam em locais onde avultam 

condições precárias de vida e nos quais o destino é visto como trágico no sentido rigoroso, 

desafiando a lógica interpretativa de quem se dispõe a narrá-la e, no caso, a examiná-la 

criticamente. Este é um problema que se quer enfrentar, nossa intenção é formular 

pressupostos críticos, desenvolver reflexões afins e especificá-las na análise da unidade da 

narrativa em questão. Nas palavras de Antonio Candido (2002, p. 53), o “crítico procura, 

frequentemente, descobrir a razão profunda dos textos, razão cuja natureza pode escapar a 

quem os produziu”. 

Diante do quadro panorâmico da recepção, demonstrado nesta discussão, abre-se uma 

perspectiva de leitura da obra As Filhas do Arco-Íris, de Eulício Farias no âmbito do 

desenvolvimento do sistema literário brasileiro e contextualizado na produção literária 

produzida no Rio Grande do Norte. Este é o desafio que se apresenta para esta leitura. 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 No estudo Lugar do mito: Narrativa e processo social nas Primeiras estórias de Guimarães Rosa, Ana Paula 

Pacheco faz uma leitura de narrativas focalizadas em crianças - onde a dimensão do mito ocorre paralela à 

História de um país em transição -, configurando-se assim a apresentação de uma poética em que a visão das 

personagens transcorre pelo narrador percorrendo um mundo de descobertas ou encarando os problemas da 

existência. 
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PARTE II 

 

PERSONAGENS DE REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

 

 

[...] os processos que engendram representações sociais 

estão embebidos na comunicação e nas práticas sociais: 

diálogo, discurso, rituais, padrões de trabalho e 

produção, arte, em suma, cultura. (Sandra 

Jovchelovitch, 2003). 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO “MENINO” 

 

3.1. Experiência e representação social do “Menino” em Primeiras Estórias 

 

 

Compreender o papel da representação social como um aspecto da formação da 

coletividade serve para pensar como esse elemento repercute no texto literário. Nesse sentido, 

analisamos a representação do menino em Primeiras Estórias e o menino da doida em As 

Filhas do Arco-Íris. Interessa apontar uma relação entre Guimarães Rosa e Eulício Farias, 

buscando estabelecer como eles se utilizaram da tradição oral para produzirem seus textos. 

Através do processo de recriação da oralidade, da presença do imaginário infantil, suas 

narrativas retratam o cotidiano de cada sociedade representada.  

Neste tópico, dedicamo-nos à leitura de Primeiras Estórias, de Guimarães Rosa, obra 

com a primeira publicação em 1962. Primeiras Estórias traz pontos de discussão e 

aprofundamento em temáticas que o leitor vai descobrindo cada vez que viaja pela obra para 

encontrar os segredos e mistérios dos contos. Entre as temáticas mais discutidas estão o 

rústico, a simplicidade, o imaginário, as viagens, a linguagem, as inovações narrativas, as 

atitudes de personagens como crianças, velhos, loucos e outras personagens. Também se sente 

a presença do fantástico, de animais, do mistério, das memórias, sem contar que os textos 

demonstram uma síntese das características psicológicas e da personalidade do ser humano 

enquanto agente histórico e cultural da sociedade. Este livro de contos traz uma áurea 

peculiar, traz segredos, grandes e pequenos, que fascinam o leitor pela forma como foi escrito, 
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como foi concebido - isso corrobora com a assertiva de Roland Barthes (2007, p. 25) ao 

refletir sobre a forma romance: 

 

Todo romance é uma aurora, e é por isso que é, ao que parece, a própria forma do 

querer escrever. Pois assim como, falando de si na terceira pessoa, a criança vive 

aquele momento frágil em que a linguagem adulta se lhe apresenta como uma 

instituição perfeita, que nenhum símbolo impuro (meio-código, meio-mensagem) 

vem ainda corromper ou inquietar, da mesma forma, é para encontrar os outros que 

o Eu do romancista vem abrigar-se sob o Ele, isto é, sob um código pleno, no qual a 

existência ainda não cavalga o signo.  

 

Sobre Primeiras Estórias, parece que não resta quase nada a retratar de forma 

inovadora em torno da obra, talvez o leitor nem possa captar novos horizontes na 

contemporaneidade. Dessa forma, o ideal a ser traçado é apontar uma leitura e compreensão 

da escrita de Guimarães Rosa, especificamente para retratar o “menino” como representação.  

A estreia de Guimarães Rosa acontece em 1946 com a publicação de um livro de 

contos tipicamente regionais, mas diferentes de tudo que havia de regionalismo até aquele 

momento, assim foi Sagarana. O mais importante avanço na obra de estreia de Guimarães 

Rosa foi quanto à inventividade e à capacidade de inovar no campo da linguagem, paisagens, 

imagens em referência ao Sertão. Após sua estreia, Guimarães Rosa passou dez anos num 

trabalho de coletar informações, através de viagens, anotações, observações, tudo para 

compor o conjunto de novelas Corpo de Baile e para o romance Grande sertão: veredas, 

publicados em 1956. Na sequência, surgiram Primeiras Estórias (1962) e Tutaméia – 

Terceiras Estórias (1967). Depois de sua morte em 19 de novembro de 1967, apareceram três 

publicações póstumas: os contos Essas Estórias (1969) e Ave, Palavra (1970). Em A nova 

narrativa, ao ressaltar sobre o regionalismo na obra de Guimarães Rosa, Antonio Candido 

(2003, p. 207) acrescenta: 

 

Guimarães Rosa publicou em 1946 um livro de contos regionais, Sagarana, com 

inflexão diferente graças à inventividade dos entrechos e à capacidade inovadora de 

linguagem. Prosseguindo silenciosamente neste rumo, ele o aprofundou durante 

anos numa série de contos longos, o último dos quais cresceu a ponto de tornar-se 

um romance: respectivamente Corpo de Baile (2 volumes) e Grande sertão: 

veredas, ambos publicados em 1956.  

[...] Guimarães Rosa cumpriu uma etapa mais arrojada: tentar o mesmo resultado 

sem contornar o perigo, mas aceitando-o, entrando de armas e bagagens pelo 

pitoresco regional mais completo e meticuloso, e assim conseguindo anulá-lo como 

particularidade, para transformá-lo em valor de todos. O mundo rústico do sertão 

ainda existe no Brasil, e ignorá-lo é um artifício. Por isso ele se impõe à consciência 

do artista, como à do político e do revolucionário. Rosa aceitou o desafio e fez dele 

matéria, não de regionalismo, mas de ficção pluridimensional, acima do seu ponto 

de partida contingente.  
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Antonio Candido faz uma reflexão em relação ao trabalho do então estreante na 

literatura em 1946, quanto a criatividade na elaboração de narrativas e a capacidade de 

utilização dos recursos da linguagem já demonstravam a renovação estética no texto rosiano. 

Para o crítico, o trabalho de Guimarães Rosa significou um avanço para a literatura brasileira, 

aprofundando o regionalismo literário a ponto de valorizar o sertão e os contrastes sociais, 

dando-lhe aspectos e caráter universal. O imaginário rosiano liga-se a realidade brasileira com 

conflitos de terras, a disputa de poderes, a vida no campo, o ambiente rural, o sertão pouco 

povoado. A região seca do sertão é permeada de tradições e costumes antigos e ainda está 

associada ao ciclo do gado, da cana-de-açúcar e do algodão. Consequentemente, as mudanças 

promoveram o super-regionalismo e o grande feito de Guimarães Rosa foi escrever uma obra 

revolucionária e descrever as paisagens da região, desse modo não se apropriava apenas do 

regionalismo, mas tornava-o pluridimensional e o universalizava. 

No que concerne a lógica racionalista na obra rosiana e a construção de seus 

personagens, Eduardo F. Coutinho (1994, p. 23) afirma: 

 

O questionamento da lógica racionalista é sem dúvida um dos traços mais 

significativos da obra rosiana e se expressa, além dos aspectos citados, pela simpatia 

que o autor devota a todos aqueles seres que, não encarando a vida por uma óptica 

predominantemente racionalista, inscrevem-se como marginalizados na esfera do 

"senso comum". É o caso de loucos, cegos, doentes em geral, criminosos, feiticeiros, 

artistas populares, e sobretudo crianças e velhos, que, por não compartilharem a 

visão imediatista do adulto comum, impregnam a ficção do autor com a sua 

sensibilidade e percepção aguçadas. Esta galeria de personagens intuitivos, a que se 

acrescentam também outros dominados por estados de "desrazão" passageiros, como 

a embriaguez ou a paixão, figuram ora como secundários ora como protagonistas 

das estórias de Rosa, mas em ambos os casos são eles que conferem com freqüência 

o tom de todo o texto. 

 

Pelo fator histórico da produção rosiana, pode-se dizer que muita coisa já foi escrita, 

muitas leituras foram feitas de sua obra, muitas análises foram publicadas sobre o livro 

Primeiras Estórias, uma coletânea de 21 (vinte e um) contos que na época de lançamento não 

tiveram o impacto que têm hoje. Isto porque se percebeu que o autor, com maestria, explora, 

em sua maioria, o uso linguístico por excelência, o lado místico e o fator psicológico, a 

ansiedade do leitor para encontrar imagens idealizadas, memorizações de viagens, encontros e 

desencontros entre as personagens. Na sua narrativa, Guimarães Rosa utiliza recursos bastante 

criativos. Um deles é sobre a elaboração do título, que ao invés de escrever “histórias” como 

forma de narração, preferiu inserir o termo “estórias”, isso para demonstrar o seu teor 

ficcionista que busca na tradição a narrativa de cunho popular. E ao empregar a palavra 

“primeiras” foi para ressaltar narrativas elementares postas em um livro com originalidade, 
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mesclado com características voltadas para crianças, como se quisesse dizer: “primeiras 

estórias da infância”, “coisas da infância”. Na Introdução “Os vastos espaços”, Paulo Rónai 

(2006, p.18) explica o título da seguinte maneira:  

 

O epíteto não alude a trabalhos da mocidade ou anteriores aos já publicados em 

volumes, e sim à novidade do gênero adotado, a ‘estória’. Esse neologismo de sabor 

popular, adotado por número crescente de ficcionistas e críticos, embora ainda não 

registrado pelos dicionaristas, destina-se a absorver um dos significados de 

‘história’, o de 'conto' (short story). A oposição conceitual resulta nitidamente deste 

trecho de ‘Nenhum, Nenhuma’: ‘Era uma velha, uma velhinha – de história, de 

estória – velhíssima, e inacreditável.’  

Embora o termo, hoje em dia, já apareça também sem conotação folclórica, referido 

às narrativas de Guimarães Rosa envolve-se numa aura mágica, num halo de 

maravilhosa ingenuidade, que as torna visceralmente diferentes de quaisquer outras.  

 

A obra chega a manter sua unidade principalmente pelo assentamento do título, o que 

se reserva ao mito criador instituir uma diversidade de contos a serem narrados para um 

público comum. Os textos não apresentam muita relação um com o outro, com exceção de 

três deles que têm como narrador e personagem um menino: o primeiro “As margens da 

alegria”, um de centro “Nenhum, nenhuma” e o último “Os cimos”. Conforme Ana Paula 

Pacheco (2006, p. 25), na obra há uma multiplicidade de narradores e os textos são: “Como 

molduras temporais, os contos inicial e final situam o livro. Remetem o leitor a um quadro 

histórico, assinalando onde e fazendo cogitar, à maneira da tradição novelística, por que as 

Primeiras estórias estão sendo narradas.”  

Primeiras Estórias se estrutura como narrações de viagens e chegadas. A primeira 

estória, “As margens da alegria” e a última, “Os cimos”, possuem um protagonista comum, 

com personagens comuns, o Menino, seus Tios, e revivem duas aventuras num lugar onde se 

constrói a grande cidade no centro do Brasil. O narrador retrata o tema da viagem como uma 

chegada, um passeio, a ida, outra vez chegada, também se pode observar a narrativa em dois 

aspectos: a viagem no espaço físico e a viagem no espaço psicológico das emoções. Em “As 

margens da alegria”, aos poucos nos apresenta o Menino e, assim como ele, as outras 

personagens são nomeados pelo grau de parentesco.  

O Menino se deslumbra com as novidades no local onde se ergueria a grande cidade 

— Brasília. De todas as coisas, a que mais lhe encanta é um peru, no centro do terreiro. O 

Menino sai para passear e ao retornar, só consegue pensar na ave. O animal é morto, ele sai 

para ver o peru novamente e só encontra restos pelo chão e se entristece. Mais tarde, o 

Menino vai para outro passeio, ao retornar, encontra, no terreiro, outro peru que bicava a 
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cabeça do primeiro com ferocidade. Chega a noite e a criança vê um vaga-lume, se alegrando 

novamente. 

Em “Nenhum, nenhuma”, os acontecimentos datam de 1914 e o narrador refaz uma 

série de reminiscências de sua infância, mas de forma caótica. Encontramos um casarão, uma 

Moça, um homem sem aparência, talvez o pai da Moça, o que depois se confirma. Também o 

Moço e o Menino, o último passa a observar tudo que acontece. O texto se diferencia do 

primeiro e do último de Primeiras Estórias, mas a grafia dos nomes das personagens se 

associa. Um mistério atrai o Menino: uma senhora idosa que ninguém sabia quem era e nem 

quantos anos tinha, mas era muito bem tratada pela Moça. Outras imagens surgem. O Moço 

quer casar-se com a Moça, mas ela se nega. O Moço parte e leva o Menino. Ao chegar à sua 

casa, o Menino, num desatino, se recorda do Moço e da Moça, chora e grita que os pais não se 

amavam mais, falando “Vocês não sabem de nada, de nada ouviram? Vocês já se esqueceram 

de tudo o que, algum dia, sabiam! ...” (ROSA, 2006, p. 106, grifos do autor).  

Em “Os cimos”, encontramos novamente o mesmo Menino do início do livro. Agora, 

ele se encontra triste porque, apesar de retornar para a grande cidade, o motivo da viagem e da 

chegada é outro: sua mãe adoeceu e a família prefere afastá-lo para não assistir esse momento 

tão doloroso. O Menino não está feliz e por isso nada atrai sua atenção. Entretanto, um dia, o 

Menino percebe um tucano e com ele se encanta. Desse modo, tem um pouco de distração, já 

que passou o dia inteiro pensando na mãe. O tucano voltava todo dia no mesmo horário. Eis 

que chega um telegrama: o Tio fica apreensivo. O Menino passa a mentalizar pensamentos 

positivos para rever a mãe. Logo, sabe que ela se recuperou.  

Nos contos destacados, quando a criança encara a alegria ou a tristeza, compartilha de 

momentos diferentes, nessa relação, segundo Vânia Maria Resende (1988, p. 43): “A 

personagem infantil medeia entre luz e sombra, porque esses elementos têm um sentido 

simbólico, equivalente às duas faces da existência: luz (maravilha / belo / alegria) e sombra 

(aspereza / feio / tristeza).”  

As estórias são ambientadas no sertão, tornando o elemento regional em universal. 

Como Guimarães Rosa (1994, p. 96) ressalta “O sertão é do tamanho do mundo!” Nas 

estórias narradas, de um modo geral, se percebe certa estranheza habitando a alma de quem 

convive com um mundo de absurdos e é capaz de enfrentar o elemento mítico no espaço 

geográfico. Esse tema materializa-se na forma como é narrado, sendo que as crianças 

singularizadas em alguns contos percebem as dificuldades da vida, os problemas sociais, o 

abandono, a loucura.  
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Outro fato recorrente à infância é o modo como os contos foram elaborados, são curtos 

e podem ser lidos em poucos minutos, assim poderão chamar a atenção quanto a 

acontecimentos com crianças, momentos fantásticos, uma leitura que pode substituir os 

contos de fadas no imaginário infantil, pois remontam e apresentam conteúdo mítico e 

psicológico com bastante originalidade textual.  

Para um leitor crítico, os episódios reservam diversas interpretações, apontando 

abordagens: psicológica, fantástica, memorialista, anedotária, satírica, em tom cômico, 

trágico, lírico, idas e voltas, percebe-se o popular mesclado ao erudito. Por exemplo, o 

primeiro deles, “As margens da alegria”, e o último, “Os cimos”, se configuram como dois 

momentos de uma mesma estória, a do Menino que vive experiências ao viajar com seus 

familiares a lugar que muda em face do desenvolvimento e da tecnologia. Esse enredo pode 

expor lembranças da infância do narrador e o leitor também viverá algumas experiências ao 

enveredar pelas páginas da obra.  

Nesse caso, o texto de Guimarães Rosa fez demonstrar ainda mais sua arte no uso das 

palavras, principalmente ao deguste de textos curtos, o que mostra que o autor não perde o 

tempo com rebuscamentos, mas sim com recursos inovadores, como a fragmentação literária 

e o intenso uso de uma linguagem popular. Tal procedimento resulta em uma série de 

descrições que ambientam o espaço e o tempo, isso produz imagens muito nítidas dos 

acontecimentos como numa sequência de cenas cinematográficas. Destaque-se, nesse sentido, 

a afirmativa de Laplantine e Trindade (1996, p. 10): “Imagens são construções baseadas nas 

informações obtidas pelas experiências visuais anteriores. Nós produzimos imagens porque as 

informações envolvidas em nosso pensamento são sempre de natureza perceptiva.”  

É comum perceber-se na escrita rosiana a presença da linguagem popular mesclada 

com a culta. Essa relação transpõe os limites da linguagem, às vezes destaca-se o tratamento 

infantil, isto porque em alguns textos as personagens são crianças ou jovens. Pode-se destacar 

a assertiva de Jacqueline Held (1980, p. 131): “Todos os escritores que permaneceram 

próximos da infância perceberam a importância dessa dimensão cotidiana da existência 

infantil”. Guimarães Rosa mergulha num universo infantil que se distancia dos grandes 

centros ou que vai para uma grande cidade que nasce no planalto central do Brasil para ser a 

capital do país. Há crianças, órfãs ou não, meninos ou meninas, que vasculham ou tentam 

desvendar, com muita astúcia, a alma humana, isso tudo com a finalidade de captar as 

inquietações e as agruras humanas. Reflete-se, nessa situação, que o autor realiza uma 

provocação, evoca as palavras para promover uma situação, que pela leitura pode ser triste, 

alegre, surpresa, nostálgica, melodramática, memorialista etc. Nessa relação, percebe-se que 
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no trabalho com a linguagem o autor revela uma habilidade de escrever com sabedoria e 

erudição e isso se torna uma técnica fascinante para o leitor diante do material produzido. 

Nessas condições, pode-se considerar a assertiva de Roland Barthes (2007, p. 33): 

 

O escritor realiza uma função, [...] ele age, mas sua ação é imanente ao objeto, ela se 

exerce paradoxalmente sobre seu próprio instrumento: a linguagem; o escritor é 

aquele que trabalha sua palavra (mesmo se é inspirado) e se absorve funcionalmente 

nesse trabalho. A atividade do escritor comporta dois tipos de normas: normas 

técnicas (de composição, de gênero, de escritura) e normas artesanais (de lavor, de 

paciência, de correção, de perfeição).  

 

O trabalho de escritor é uma atividade árdua quanto ao objeto, diante disso ele realiza 

essa função de agir e interagir com a linguagem, produzir artifícios que mantenham a atenção 

e dialoguem com o leitor. O escritor elabora a obra, trabalhando com os recursos linguísticos 

disponíveis, refletindo assim na elaboração técnica para produzir imagens mnemônicas. Nesse 

aspecto, as narrativas de Guimarães Rosa e Eulício Farias recriam um universo marcado pela 

linguagem, pelos extratos sociais e culturais, paisagens locais, das quais se pode fazer uma 

reflexão da realidade. Os textos se ligam por diferentes motivos, o que amplia os horizontes 

da crítica e são elaborados por meio de processos composicionais, com aportes culturais. 

Aproximam-se por seguirem estéticas específicas e por utilizarem os mesmos pressupostos ao 

contarem suas estórias, porém sob as seguintes perspectivas: o primeiro preocupado com a 

modernização do país em um determinado período; o segundo, a formação e transformação de 

uma vila em um período distinto daquele que contextualiza a narrativa rosiana.  

A representação imaginária de uma criança (menino) faz o leitor se encarregar de 

mobilizar suas emoções, a afetividade, a conceber o mundo interior, o mundo da infância. Os 

contos retratam universos nos quais reina a magia, o imaginário, a sabedoria popular, o 

cotidiano das pessoas emaranhado com contos de fadas, com os costumes e tradições do 

sertão, com a presença de desvalidos, esquecidos, de pessoas ignorantes em relação ao saber 

humano e científico, mas muito conhecedor da vida, de aventuras, prontas para o desafio, para 

a descoberta do mundo, etc. Diante disso, podem-se refletir estas considerações com a 

assertiva de Walter Benjamin (2009, p. 58) ao destacar a relação da criança com o conto 

maravilhoso e a construção de seu mundo:  

 

A criança consegue lidar com os conteúdos do conto maravilhoso de maneira tão 

soberana e descontraída como o faz com retalhos de tecidos e material de 

construção. Ela constrói o seu mundo com os motivos do conto maravilhoso, ou pelo 

menos estabelece vínculos entre os elementos do seu mundo.  
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Guimarães Rosa põe em evidência experiências que envolvem a participação de 

crianças, velhos, loucos, em alguns casos de forma direta, a título individual como parte da 

coletividade. Também é possível encontrar esse procedimento na obra de Eulício Farias. No 

entanto, a narração corresponde a um eu que não é o escritor, mas um relator designado para 

projetar o desenrolar das ações, daí o diálogo entre as obras. As narrativas revelam 

sentimentos da infância, da vida, do mundo, de uma comunidade, da sociedade em geral. Na 

nota introdutória da obra de Guimarães Rosa, Paulo Rónai (2006, p. 25-26) explica como os 

textos de Primeiras Estórias chegaram ao público: 

 

Algumas, segundo toda a evidência, têm raízes em experiências e envolvem sua 

participação direta, ainda que não muito intensa. O máximo de sua presença ativa 

note-se em “Pirlimpsiquece”: ainda assim, ele funciona menos a título individual do 

que como parte de uma coletividade. Noutros casos desempenha o papel de 

figurante passivo (“Famigerado”), presenciador inconsciente (“Nenhum, nenhuma”), 

testemunha e comentador (“Fatalidade”, “A menina de lá”), evocado e exegeta. 

À primeira pessoa da narração pode corresponder o eu – não do autor, e sim de um 

relator nominalmente designado cuja personalidade se vai delineando paralelamente 

ao desenrolar-se da ação (“Luas-de-mel”, “O cavalo que bebia cerveja”, - Tarantão, 

meu patrão”),  ou a pessoas sem nome mas possuidoras de personalidade, como o 

narrador de “O espelho”, em que vamos identificando um desses solitários 

autodidatas da província que se emaranham nos fios de suas infindáveis 

especulações, ou o de “A terceira margem do rio”, que se vem contagiando com a 

demência do pai. Dos outros eus, o de “Darandina” tem seus pontos de contato com 

o autor, de quem partilha (e exagera), as fantasias verbais e o pendor filosofante; o 

de “A benfajeza”, revelador dos sentimentos inconfessados de uma comunidade, 

parece mais uma personificação do que uma pessoa.  

 

As personagens que circulam em Primeiras Estórias se constituem como agentes de 

revelações de saberes ocultos, caminhos entrecruzados, de travessias obscuras, de 

aprendizagens que se revelam ao leitor em direção ao sagrado e ao profano, a um mundo em 

criação, à modernização como no caso de “As margens da alegria” e “Os Cimos” ou a um 

lugar que a memória insiste em relembrar como em “Nenhum, nenhuma” e a representação da 

loucura em “A terceira margem do rio”. A infância faz o leitor imaginar crianças aprendendo, 

buscando novos horizontes de descobertas. Ana Paula Pacheco (2006, p. 29) ressalta: 

 

A temática da infância vem sob a tônica inicial do momento paradisíaco, e como 

aprendizagem – tanto de uma representação da existência reduzida ao essencial, uma 

“substância” guardada na infância distante (a ser relembrada pelo narrador), 

quanto, posteriormente, do desencantamento do mundo, percurso de descobertas em 

meio ao chão histórico de que foi expulsa a poesia.  

 

Ao ler a obra Primeiras Estórias, o leitor percebe que o tempo é uma caminhada que 

se interpenetra e se combina com a ideia de travessia. Como sempre se fala sobre a obra 

rosiana, o textos são repletos de múltiplas veredas, andanças em que há encontros, 
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reencontros e desencontros, enganos e desenganos, erros e acertos, crianças observando e 

descobrindo o mundo, e um sertão de povoados longínquos e arraiais esquecidos e ignorados, 

movido pelo imaginário, ou “a grande cidade” em construção no planalto central do Brasil. 

Laplantine e Trindade (1996, p. 27) salientam que: 

 

Para construir o processo do imaginário é preciso mobilizar as imagens primeiras, 

como dos homens, cidades, animais e flores conhecidas, libertar-se delas e modificá-

las. Como processo criador, o imaginário reconstrói ou transforma o real. Não se 

trata, contudo, da modificação da realidade, que consiste no fato físico em si mesmo, 

como a trajetória natural dos astros, mas trata-se do real que constitui a 

representação, ou seja, a tradução mental dessa realidade exterior.  

 

Guimarães Rosa construiu seu imaginário através de “imagens primeiras”, lembranças 

da infância, das anotações que fazia em sua pesquisa de campo com homens, cidades, 

animais, flora, fauna. A partir dessas lembranças, produziu sua obra a ponto de libertar-se 

delas e modificá-las. Na sua criação, Rosa transformou o sertão rústico e real em universal, 

para isso não modificou a realidade, mas tornou-a representação da realidade.  

O sertão rosiano em relação ao mundo está disponível para várias viagens, viagens de 

descobertas, de observações do distante, do construído, do alto das nuvens, ou de paisagens 

simples, é como se o autor tirasse uma fotografia e essa imagem ficasse guardada na memória. 

O leitor pode subir no cavalo ou andar por trilhas ao lado dos seres que o povoam, pode ouvir 

os pássaros cantar, a correria dos animais pelo pasto, o cheiro das flores e árvores, e então 

enfrentar a magia do momento, do tempo sem princípio, meio, nem fim: esse tempo que os 

relógios não conseguem orientar nem medir. Daí, o imaginário deve ser um campo forte, um 

lugar de viagens infinitas que se faz como tradução mental da realidade idealizada pelo autor, 

mas num espaço curto, numa fração do campo da representação.  

À medida que o leitor ultrapassa um conto e caminha em direção a outro, entra em 

outro espaço, num processo mental que parece uma viagem no tempo, “inventada no feliz”. 

Para Jacqueline Held (1980, p. 173): “[...] o autêntico imaginário não nos distancia da 

realidade, mas no-la restitui, especialmente porque nos ajuda a transpor a parede de 

esquecimento, a tela de esquecimento do hábito.” Um tempo místico, mítico, primitivista e 

ancestral, muitos teóricos afirmam ser um tempo de antes do tempo, a pré-história em contato 

com a concepção mais arcaica que é a estória. Para Walnice Nogueira Galvão (2000, p. 50), 

em Primeiras Estórias há: “Entre valentões locais e crianças em estado de graça, além de 

alguns relatos surpreendentes por seu cunho cômico, encontra-se nesse livro pelo menos uma 

obra-prima, ‘A terceira margem do rio’.” Nas obras de Guimarães Rosa, vê-se que ele compõe 
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um cenário do ambiente sertanejo que ganha destaque próprio, podendo fazer com que o leitor 

se interesse por esse universo criado pelo autor.  

Os livros produzidos por Guimarães Rosa têm um saber e um sabor regional, com 

paisagens que o leitor encontra em todo sertão. Os contos de Primeiras Estórias estão entre 

outros como os de Sagarana, Tutaméia e Estas Estórias com um olhar regional diferente do 

que já havia sido produzido as décadas de 1930-40. Neles, há uma arte que transcende as 

características regionais, isto pela riqueza de detalhes, pela linguagem depurada tipicamente 

da região, com temáticas mais infantis, cômicas, fantásticas e de suspense, o que torna 

Guimarães Rosa um carpinteiro da linguagem e faz com que o leitor embarque nas 

lembranças do narrador em cada conto.  

Cada vez que se faz uma leitura de Primeiras Estórias é possível lembrar-se da crítica 

literária apontando como os textos foram elaborados, as características de cada conto, o foco 

narrativo e as narrativas sobre crianças. Imagina-se que já se tenha muitas leituras críticas 

sobre os contos e na literatura comparada há muitas abordagens sobre as narrativas, porém há 

sempre algo mais, em cada nova leitura se põe em cena a discussão de temas antigos e novos, 

mostrando o quanto são atuais as narrativas de Guimarães Rosa e esse mundo universal que é 

o ambiente regional e seus elementos sociais se torna um processo dinâmico que constitui um 

modo de vida para determinada sociedade. Durante a leitura, o leitor encontra contos 

povoados por crianças abandonadas, loucos, jovens desesperados por amor e homens rústicos 

que se sujeitam a tudo para conseguir revelar o encanto de uma vida sofrida. Nos contos, é 

comum encontrar um mundo cheio de surpresas, o que torna patente o fascínio exagerado do 

alógico, tornando isso maravilhoso.  

Nos contos em que há crianças como narradoras ou participantes da narrativa, percebe-

se a personagem infantil como um ser puro que não se sujeita às impurezas do adulto, elas 

filtram e revelam os mistérios da vida e lutam contra si mesmas e contra os outros para 

realizar seus desejos, criando mais experiência e sabedoria. Ao ampliar a experiência, o 

menino de “As margens da alegria” aguça sua imaginação. Portanto, quanto mais ouve, 

observa e vê, experimenta, aprende e assimila, aumentando sua atividade imaginativa. Veja-se 

o trecho inicial do conto em questão:  

 

Esta é a estória. Ia um menino, com os tios, passar dias no lugar onde se construía a 

grande cidade. Era uma viagem inventada no feliz; para ele, produzia-se em caso de 

sonho. Saíam ainda com o escuro, o ar fino de cheiros desconhecidos. A Mãe e o Pai 

vinham trazê-lo ao aeroporto. A Tia e o Tio tomavam conta dele, justinhamente. 

Sorria-se, saudava-se, todos se ouviam e falavam. O avião era da companhia, 

especial, de quatro lugares. Respondiam-lhe a todas as perguntas, até o piloto 
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conversou com ele. O vôo ia ser pouco mais de duas horas. O menino fremia no 

acorçôo, alegre de se rir para si, confortavelzinho, com um jeito de folha a cair. A 

vida podia às vezes ralar numa verdade extraordinária. Mesmo o afivelarem-lhe o 

cinto de segurança virava forte afago, de proteção, e logo novo senso de esperança: 

ao não-sabido, ao mais. Assim um crescer e desconter-se - certo como o ato de 

respirar - o de fugir para o espaço em branco. O Menino. (ROSA, 2006, p. 49). 

 

O narrador marca “Esta é a estória. Ia um menino [...]”, faz-se aguardar o “Era uma 

vez um menino”. Logo mostra “um menino” a passear na memória, aos poucos descreve o 

ambiente, as personagens, que no primeiro parágrafo são marcados como membros familiares. 

Esta atitude, que não remete a nomes, cobra uma reflexão do leitor/ouvinte sobre o fato de 

que não há importância para nomeação das personagens, mas sim para os acontecimentos que 

induzem o conhecimento do ser humano. Com isso, o narrador inicia a narrativa, mas ele 

poderia apresentar o “Era uma vez”, “Num certo lugar”, “Certa vez”, todos sugerem uma 

expectativa de continuidade. Tais inícios, embora indefinidos, simbolizam uma sequência de 

ideias, imagens, fazem com que se deixe o mundo real para ingressar em lugares estranhos, 

desconhecidos, novos, antigos, próximos, distantes, etc. A ação do narrador traz um silêncio 

que gradativamente desaparece e volta ao final do parágrafo, até que se apresenta “O 

Menino”. Sob o universo infantil figura um mundo em estado de beleza e a mágica proposta 

por “Era uma vez” de aventuras, de contos fantásticos recria o momento histórico da 

terraplenagem no Planalto Central para a construção da capital brasileira.  

Com relação aos contos, temos estórias comoventes em que se ressaltam com 

intensidade as lembranças de uma infância esquecida, imaginária, tentando escapar da 

ansiedade adulta. Para Ana Paula Pacheco (2006, p. 29): “O foco em terceira pessoa marca 

uma distância intransponível, mas todo esforço do narrador é organizar a narrativa pelo olhar 

do personagem, como se junto com ele, o que se passa na viagem fosse visto pela primeira 

vez.” Na leitura, os contos vão permitir que se faça uma viagem ao interior da sua mente, ao 

universo em construção, silêncios, barulhos, máquinas, espaços em branco, familiares. Sobre 

a constituição de um conto, Jacqueline Held (1980, p. 43-44) enfatiza: 

 

[...] a temática do conto instaura entre os seres e as coisas um modo de relação que 

ultrapassa a lógica adulta estrita, mas que vem ao encontro dos desejos da criança e 

os preenche. O “Era uma vez” constitui o “Abre-te Sésamo” de um universo de 

liberdade onde tudo pode acontecer.  

 

Na elaboração de um conto caracterizado pela temática infantil, encontra-se um 

mundo voltado para a criação de seres e coisas de um modo bem particular, explicitando uma 

relação que ultrapassa a lógica do adulto, principalmente por se estabelecer conforme os 



98 

 

desejos da criança. Há sempre uma vinculação ao “Era uma vez” como se enveredasse num 

universo de liberdade em que tudo pode se realizar. O menino tem uma vontade de viajar, a 

qual se realiza como um sonho. Entra na aventura, ri e saboreia o que vê pela magia das cores, 

das flores, das imagens no alto, pelo contato com o avião. O “abre-te sésamo” é a viagem e os 

tesouros são todas as aventuras, descobertas e experiências que acontecem. 

O menino aparece com sua família (mãe, pai, tio, tia), todos lhe dão completa atenção, 

o que acontece parece um sonho, um desejo guardado e marcante em sua memória. A forma 

de narrar embala a leitura com o jogo do imaginário da “viagem inventada no feliz”, a 

construção da grande cidade, sem contar o uso de diminutivos para expor o tratamento infantil 

e todos os cuidados na segurança.  

Pode-se perceber que enquanto o autor não mostra o enredo, apresenta o nome 

“menino” grafado com inicial minúscula. À medida em que o leitor passa a conhecer a 

narrativa, percebe-se a introdução do menino como representação social. É possível notar uma 

mudança na forma de caracterizar as personagens pelo modo de escrever os nomes, que 

mesmo sendo profissionais ou entes familiares, são caracterizados pela inicial maiúscula 

como se fosse nome próprio. Na narração, surge “um menino” indefinido e a partir do final do 

primeiro parágrafo aparece “O Menino” definido e com inicial maiúscula: “Ia um menino, 

com os tios, passar dias no lugar onde se construía a grande cidade. [...] Assim um crescer e 

desconter-se - certo como o ato de respirar - o de fugir para o espaço em branco. O Menino.” 

(ROSA, 2006, p. 49, grifos nossos).  

Nessas condições, se expressa a importância da construção da cidade, não é “uma 

grande cidade”, mas “a grande cidade”, isso dá um caráter de referência histórica, o da 

construção de Brasília que já nasceu como “a grande cidade”, a capital do Brasil: “A grande 

cidade apenas começava a fazer-se, num semi-ermo, no chapadão: a mágica monotonia, os 

diluídos ares.” (ROSA, 2006, p. 50); “Esta grande cidade ia ser a mais levantada no mundo. 

Ele abria leque, impante, explodido, se enfunava...” (ROSA, 2006, p. 53).  

O narrador quer aguçar a curiosidade do leitor, para que ele tente decifrar os 

acontecimentos, orientando para que perceba as alegrias e tristezas que serão narradas. Mostra 

que o menino vai aprendendo, parece silencioso ao observar tudo que lhe ensinam, assim vive 

as alegrias do momento, olhando as paisagens do alto, no meio das nuvens, comparando sua 

visão com a visão de um gigante que vê tudo em miniatura, homens, bois, cavalos, meninos, 

todos como formigas ou seres minúsculos. O narrador expõe que o menino tem a sua 

disposição tudo o possível, mas não conseguia ter nada, apenas observava. A viagem não sai 

de sua memória, via as nuvens numa sequência e uma maior que a outra, se aventura no 
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espaço para encontrar um mundo desconhecido, as imagens, o movimento do avião, a visão 

dos animais, tudo faz o menino enveredar por um universo de descobertas. Jacqueline Held 

(1980, p. 106) destaca: “A aventura: atração pelo mundo desconhecido, misterioso, porém 

próximo; atração que toma forma. Dialogar com o animal, falar sua língua, compreendê-lo 

fazem parte do encanto do universo dos contos”.  

Eis que o Menino, personagem central da narrativa “As margens da alegria”, é 

bastante observador, percebe o mundo bem do alto, com um olhar que se dirige ao universo, a 

grandiosidade do espaço, do lugar em que se encontra (avião), busca conhecer o 

funcionamento das coisas, de como o homem ocupa o espaço geográfico, tomando o lugar da 

paisagem natural: 

 

Davam-lhe balas, chicles, à escolha. Solicito de bem-humorado, o Tio ensinava-lhe 

como era reclinável o assento bastando a gente premer manivela. Seu lugar era o da 

janelinha, para o amável mundo. Entregavam-lhe revistas, de folhear, quantas 

quisesse, até um mapa, nele mostravam os pontos em que ora e ora se estava, por 

cima de onde. O Menino deixava-as, fartamente, sobre os joelhos, e espiava: as 

nuvens de amontoada amabilidade, o azul de só ar, aquela claridade à larga, o chão 

plano em visão cartográfica, repartido de roças e campos, o verde que se ia a 

amarelos e vermelhos e a pardo e a verde; e, além, baixa, a montanha. Se homens, 

meninos, cavalos e bois - assim insetos? Voavam supremamente. O Menino, agora, 

vivia; sua alegria despedindo todos os raios. Sentava-se, inteiro, dentro do macio 

rumor do avião: o bom brinquedo trabalhoso. Ainda nem notara que, de fato, teria 

vontade de comer, quando a Tia já lhe oferecia sanduíches. E prometia-lhe o Tio as 

muitas coisas que ia brincar e ver, e fazer e passear, tanto que chegassem. O Menino 

tinha tudo de uma vez, e nada, ante a mente. A luz e a longa-longa-longa nuvem. 

Chegavam. (ROSA, 2006, p. 50). 

 

Essas experiências são marcantes, mas uma ansiedade parece ser proposta ao leitor, a 

qual se reflete na espera do que vai acontecer. A expectativa é descobrir o que então esse 

menino vai enfrentar nessa jornada de sua vida, o que lhe preocupa, quais são seus desejos e 

os problemas a superar. Assim, pode-se considerar o que destaca Jacqueline Held (1980, p. 

130): “Os desejos da criança estão na medida de seu mundo, de suas preocupações, de seus 

problemas.”  

O Menino é uma representação social em Primeiras Estórias e Guimarães Rosa 

utiliza-se da figura da criança para reconhecer a sociedade em desenvolvimento, a 

modernização do espaço e o coloca para olhar o futuro do alto. Essa personagem pode 

representar uma coletividade, no caso a criança, a infância e outros fatores como o 

conhecimento, a fantasia, a curiosidade, etc. De acordo com a Teoria das Representações 

Sociais:  
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Uma Representação Social define tanto o estímulo quanto a resposta que evoca. Para 

além de um simples guia para o comportamento, ela remodela e reconstitui os 

elementos do ambiente em que o comportamento se sucederá; dá a este seu 

significado e o integra a um sistema comportamental e relacional maior. 

(MOSCOVICI, 1978, p. 56). 

 

O menino descobre, tem uma “visão cartográfica”, observa um jogo de cores instalado 

no planalto central que passará por mudanças, principalmente um ambiente novo, em 

desenvolvimento, um lugar que se constrói, se amplia com a modernização, um mundo novos 

e faz, “a grande cidade” que se esperava em curto tempo: 50 anos em 5, lembrando o Plano de 

Metas
20

 de Juscelino Kubitschek. O narrador dispõe para que o leitor observe a viagem de 

avião, o espaço geográfico, as paisagens, o canto dos pássaros, a construção da grande cidade 

e, o mais surpreendente, uma ave que agrada o menino:  

 

Senhor! Quando avistou o peru, no centro do terreiro, entre a casa e as árvores da 

mata. O peru, imperial, dava-lhe as costas, para receber sua admiração. Estalara a 

cauda, e se entufou, fazendo roda: o rapar das asas no chão brusco, rijo se 

proclamara. Grugulejou, sacudindo o abotoado grosso de bagas rubras; e a cabeça 

possuía laivos de um azul-claro, raro, de céu e sanhaços; e ele, completo, torneado, 

redondoso, todo em esferas e planos, com reflexos de verdes metais em azul-e-preto 

- o peru para sempre. Belo, belo! Tinha qualquer coisa de calor, poder e flor, um 

transbordamento. Sua ríspida grandeza tonitriante. Sua colorida empáfia. Satisfazia 

os olhos, era de se tanger trombeta. (ROSA, 2006, p. 52). 

 

A experiência vivenciada retoma os desejos da infância, as alegrias de ver novos 

lugares, ver um animal e se fascinar com ele é apreciar sua perfeição, além de perceber a 

diversidade natural e características próprias de cada ser vivo. Para o menino, o momento é de 

aprendizagem, pois quer perceber as feições do animal que lhe surpreende. Ele vivencia as 

mais diversas experiências: o reconhecimento do avião, o voo, as paisagens no céu e no chão; 

mais que isso, constatar suas descobertas com simplicidade. O narrador as apresenta como 

uma revelação da vida, uma forma de aquisição de conhecimento para a formação da 

personalidade, da existência e da sociabilidade:  

 

O Menino repetia-se em íntimo o nome de cada coisa. A poeira, alvissareira. A 

malva-do-campo, os lentiscos. O velame-branco, de pelúcia. A cobra-verde, 

atravessando a estrada. A arnica: em candelabros pálidos. A aparição angélica dos 

papagaios. As pitangas e seu pingar. O veado campeiro: o rabo branco. As flores em 

pompa arroxeadas da canela-de-ema. O que o Tio falava: que ali havia "imundície 

de perdizes". A tropa de seriemas, além, fugindo, em fila, índio-a-índio. O par de 

garças. Essa paisagem de muita largura, que o grande sol alagava. O buriti, à beira 

                                                 
20

 Plano de Metas do governo de Juscelino Kubitschek, que ao assumir o poder em 1956, prometeu que o Brasil 

cresceria “cinquenta anos em cinco” e previa investimentos maciços nas áreas de infraestrutura. Os principais 

tópicos eram desenvolver a indústria de base, construir estradas e hidrelétricas, ampliar a extração de petróleo, 

sendo que a construção de Brasília foi seu maior feito. (LESSA, 1983, p. 27-28) 
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do corguínho, onde, por um momento, atolaram. Todas as coisas, surgidas do opaco. 

Sustentava-se delas sua incessante alegria, sob espécie sonhosa, bebida, em novos 

aumentos de amor. E em sua memória ficavam, no perfeito puro, castelos já 

armados. Tudo, para a seu tempo ser dadamente descoberto, fizera-se primeiro 

estranho e desconhecido. Ele estava nos ares. 

Pensava no peru, quando voltavam. Só um pouco, para não gastar fora de hora o 

quente daquela lembrança, do mais importante, que estava guardado para ele, no 

terreirinho das árvores bravas. Só pudera tê-lo um instante, ligeiro, grande, 

demoroso. Haveria um, assim, em cada casa, e de pessoa? (ROSA, 2006, p. 52). 

 

O Menino podia se satisfazer por completo com o passeio no avião, com a visão do 

alto das nuvens, com as paisagens, a grande cidade ou com a flora e a fauna, mas não, mesmo 

ao explorar o ambiente, ele se encanta com um peru, um peru imperial. Quando o Menino se 

depara com a ave percebe como um ser imponente e rico em cores, que seduz seu olhar e sua 

sensibilidade. Em seguida, convive com a morte, a perda de algo inusitado e cheio de beleza o 

faz pensar na interferência do homem sobre o meio ambiente. Logo, a morte da ave se 

configura uma preocupação com a natureza que era tomada pela grande cidade. Essas 

experiências vivenciadas pelo menino expõem sua busca pelas coisas mais simples, por 

momentos sublimes e instantes de reflexão. Cabe ao narrador expressar tais momentos e 

expô-los ao leitor, num processo de busca e de realização dos desejos e de aprendizagem do 

ser humano. Para Jacqueline Held (1980, p. 106), é natural as crianças se encantarem com 

animais, deslumbrar as imagens que proporcionam, se entusiasmar com a vida animal: 

“Entreter-se com o animal, e também viver sua vida interior, estar ‘em sua pele’”.  

Um dos pontos altos na série de contos é essa celebração do universo infantil, sendo 

retratado em vários contos. E o menino, quando participa dos acontecimentos, vai vivendo 

seus conflitos, os quais vão sendo solucionados no decorrer da narrativa, assim ele entende 

melhor como funciona o mundo em que vive e o que se passa ao seu redor. Além disso, o que 

ele vai percebendo oferece novas dimensões à sua imaginação, descobrindo as coisas por si 

só. É desse modo que o Menino, sempre sem nome específico, serve como a personificação 

da infância e com isso percebe-se que ele se encontra em um mundo de descobertas. O 

contato com a realidade mostra-se perfeito aos seus olhos, mas a tristeza e a alegria podem 

estar próximas, orientando os acontecimentos.  

O imaginário rompe com muitas fronteiras, entre elas o espaço e o tempo e modifica 

as imagens no pensamento, sendo possível chegar aos céus ou no centro da terra. Essas 

imagens são construídas de objetos que as simbolizam, como uma rua deserta, uma cidade, 

um país, pessoas, animais, monstros, divindades, etc. Nesse sentido, essas imagens 

corporificam ideias, valores, qualidades e experiências significativas para o menino. Nessa 

perspectiva, vale destacar a assertiva de Jacqueline Held (1980, p. 170): 
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A criança não apenas interroga sobre o homem e sobre o mundo, mas está, por 

muitas razões, no mesmo nível com a sátira fantástica em que se misturam sonho e 

realidade: enquanto não for muito contaminada pelo ponto de vista do adulto, onde 

tudo deve tomar forma nas categorias bem distintas (a inteligência de um lado, a 

fantasia do outro, não misturemos as coisas!).  

 

O Menino não apenas observa, mas se interroga sobre os interesses do homem, por 

que se cometem algumas atitudes, suas reações com o mundo, a visão do animal e 

posteriormente o sentimento da morte, as mudanças de espaço, o ambiente de descoberta, as 

variações entre o sonho e a realidade, o seu mundo fantástico da imaginação. O menino se 

enche de admiração ao observar o peru e se fascina com um mundo cheio de beleza, mas se 

entristece com as interferências do homem em transformá-lo, modernizá-lo. 

Há certa transgressão com o discurso racional, expressando o sobrenatural e o místico 

à narrativa. Guimarães Rosa interage com o leitor fazendo uso das palavras, com a fusão do 

popular ao erudito: 

 

Cerrava-se, grave, num cansaço e numa renúncia à curiosidade, para não passear 

com o pensamento. Ia. Teria vergonha de falar do peru. Talvez não devesse, não 

fosse direito ter por causa dele aquele doer, que põe e punge, de dó, desgosto e 

desengano. Mas, matarem-no, também, parecia-lhe obscuramente algum erro. 

Sentia-se sempre mais cansado. Mal podia com o que agora lhe mostravam, na 

circuntristeza: o um horizonte, homens no trabalho de terraplenagem, os caminhões 

de cascalho, as vagas árvores, um ribeirão de águas cinzentas, o velame-do-campo 

apenas uma planta desbotada, o encantamento morto e sem pássaros, o ar cheio de 

poeira. Sua fadiga, de impedida emoção, formava um medo secreto: descobria o 

possível de outras adversidades, no mundo maquinal, no hostil espaço; e que entre o 

contentamento e a desilusão, na balança infidelíssima, quase nada medeia. Abaixava 

a cabecinha. Ali fabricava-se o grande chão do aeroporto - transitavam no extenso as 

compressoras, caçambas, cilindros, o carneiro socando com seus dentes de pilões, as 

betumadoras. E como haviam cortado lá o mato? - a Tia perguntou. Mostraram-lhe a 

derrubadora, que havia também: com à frente uma lâmina espessa, limpa-trilhos, à 

espécie de machado. Queria ver? Indicou-se uma árvore: simples, sem nem notável 

aspecto, à orla da área matagal. O homenzinho tratorista tinha um toco de cigarro na 

boca.  

A coisa pôs-se em movimento. Reta, até que devagar. A árvore, de poucos galhos no 

alto, fresca, de casca clara..., e foi só o chofre: uh... sobre o instante ela para lá se 

caiu, toda, toda. Trapreara tão bela. Sem nem se poder apanhar com os olhos o 

acertamento - o inaudito choque - o pulso da pancada. O Menino fez ascas.  

Olhou o céu - atônito de azul. Ele tremia. A árvore, que morrera tanto. A limpa 

esguiez do tronco e o marulho imediato e final de seus ramos - da parte de nada. 

Guardou dentro da pedra. (ROSA, 2006, p. 52-53). 

 

O Menino resguardava-se, parecia cansado, continha o desejo intenso de descobrir 

para não alimentar ainda mais o pensamento. Uma tristeza imensa o atormentava, a imagem 

do peru, o seu silêncio doía por causa do sentimento em torno da morte do animal. Diante do 

cansaço, as imagens do espaço sendo transformado, vão aparecendo numa sequência de 

movimentos: homens trabalhando, caminhões circulando, árvores sendo derrubadas, o imenso 



103 

 

vazio sem paisagens, sem animais ou aves e a poluição do ar empoeirado. O Menino percebia 

as mudanças, a beleza do espaço natural tomava outra forma, o ambiente devastado ganhava 

ares modernos com o movimento das máquinas, da destruição para a construção, de homens 

ocupando a terra com compressoras, caçambas, cilindros, betumadoras e toda movimentação 

para transformar o lugar na grande cidade, com um imenso aeroporto para abrigar grandes 

aviões. O Menino prevê o futuro ao observar o tamanho do espaço sendo transformado, mas 

aquilo não lhe provocava emoção e sim um medo do mundo que ali se formava. As mudanças 

o faziam ficar cabisbaixo diante da derrubada das árvores e do amontoado de madeira. 

Não era apenas a imagem da morte do peru que o entristecia, mas também as imagens 

da devastação, a sua frente lâminas cortando, o limpa-trilhos, o machado da construção. Será 

que o menino queria ver tudo aquilo? O movimento das máquinas continuava, os homens 

apressavam-se para retirar os entulhos e nivelar o terreno, percebia-se alguns fumando e 

conversando sobre o trabalho duro que faziam naquele lugar onde era só paisagens naturais. O 

barulho de serras elétricas e tratores, cortando e empurrando, aquilo desagradava o Menino, 

tudo o deixava aflito por perceber quão doloroso é para a natureza as mudanças provocadas 

pelo homem no ambiente. Ele não podia fazer nada, nem com a árvore mais simples. Ao ver 

toda aquela movimentação, sentiu repugnância pelas ações do homem contra a natureza. 

Na maioria dos contos de Primeiras Estórias há crianças órfãs, homens problemáticos 

e loucos, criando uma natureza que expressa o universo do ser humano, e Guimarães Rosa 

pela sua destreza com o uso da linguagem enfatiza o subjetivo, o desconhecido, o provável e o 

improvável, com o uso de seu conhecimento da alma humana expõe a interioridade e o 

indivíduo. O autor focaliza em suas personagens a ansiedade e a esperança pela 

sobrevivência. Segundo Antonio Candido (2007, p. 17): 

 

Uma das diferenças entre o texto ficcional e outros textos reside no fato de, no 

primeiro, as orações projetarem contextos objectuais e, através destes, seres e 

mundos puramente intencionais, que não se referem, a não ser de modo indireto, a 

sêres também intencionais (onticamente autônomos), ou seja, a objetos 

determinados que independem do texto. Na obra de ficção, o raio da intenção detém-

se nestes seres puramente intencionais, somente se referindo de um modo indireto 

— e isso nem em todos os casos — a qualquer tipo de realidade extraliterária 

 

O texto ficcional projeta contextos sociais e históricos em que desfilam seres e espaços 

intencionais, nele podem ocorrer relações de objetos independentes, mas que tenham razões 

extraliterárias. O texto “As margens da alegria” encontra-se narrado em terceira pessoa e 

apresenta consonância com “Os cimos”, isso fica bem claro na própria introdução do texto: 

“Outra era a vez. De sorte que de novo o Menino viajava para o lugar onde as muitas mil 
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pessoas faziam a grande cidade.” (ROSA, 2006, p. 224). No caso, o Menino tem a 

possibilidade de retomar sua memória para um tempo esquecido, perdido, assim rever um 

momento de aflição, com a Mãe doente, motivo pelo qual tudo lhe parece traiçoeiro. A visita 

de um tucano que, solitário, sempre vinha à copa das árvores comer, transmite ao menino, em 

meio a tantos transtornos e incertezas, a beleza e harmonia das cores em contraposição à 

preocupação com a mãe: 

 

E: - "Pst!" - apontou-se. A uma das árvores, chegara um tucano, em brando batido 

horizontal. Tão perto! O alto azul, as frondes, o alumiado amarelo em volta e os 

tantos meigos vermelhos do pássaro - depois de seu vôo. Seria de ver-se: grande, de 

enfeites, o bico semelhando flor de parasita. Saltava de ramo em ramo, comia da 

árvore carregada. Toda a luz era dele, que borrifava-a de seus coloridos, em 

momentos pulando no meio do ar, estapafrouxo, suspenso esplendentemente. No 

topo da árvore, nas frutinhas, tuco, tuco... daí limpava o bico no galho. E, de olhos 

arregaçados, o menino, sem nem poder segurar para si o embrevecido instante, só 

nos silêncios de um-dois-três. (ROSA, 2006, p. 171). 

 

Segundo Ana Paula Pacheco (2006, p. 37): “Com sua chegada ergue-se o dia, 

ensinando ao Menino a sobrevivência e a gratuidade da beleza, a despeito da morte que 

espreita. [...] Com seu aparecimento, porém, o que ressalta a princípio, em contraste com a 

beleza, é a imperfeição do tempo, sentida pelo Menino como mutilação” As referências são 

bastante claras entre os dois textos, a grande cidade, a viagem, as personagens identificadas 

apenas pelo parentesco. O que diferencia é a forma pela qual se expõe a escritura, a marcação, 

no primeiro se divide em 5 (cinco) partes numeradas em algarismos romanos, enquanto que 

no segundo se aplicam 4 (quatro) partes nomeadas da seguinte maneira: O inverso do 

afastamento; Aparecimento do pássaro; O trabalho do pássaro e O desmedido momento. 

Na primeira “viagem no feliz”, o menino descobre, aventura-se, fica no alto das 

nuvens, mas o que lhe surpreende é a beleza de um peru, que nas suas reflexões têm uma 

morte cruel. Em “Os cimos”, o Menino sente falta da mãe, isso o remete às coisas ruins, sua 

agonia é crescente por pensar na mãe doente, mesmo assim presencia o voo de um tucano, 

que pousa num galho, alimenta-se e novamente voa. O voo do tucano em direção do sol o 

remete à esperança, à renovação das forças. O menino aprende a esperar, a deixar as coisas 

acontecerem. Com o tempo, a ideia da morte desaparece, sua mãe melhora e ele retorna para o 

lar. O autor busca mostrar ao leitor o quanto é importante viver a infância, tentando fazer com 

que se enverede nas aventuras do menino e se identifique com o protagonista. Ou seja, o leitor 

percebe o que há de comum na infância de cada menino, suas passagens pelas estradas da 

vida, em seus estados de alma, nos conflitos com o mundo, suas descobertas fascinantes, a 

vontade de brincar e descobrir a cada momento a solução para suas dúvidas. Por isso, a 
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temática voltada para a representação da infância vem sob uma tônica de descobertas e a visão 

da novidade que reúne a percepção da realidade com a morte do peru imperial e o posterior 

encontro com um vaga-lume, momento em que “A totalidade de um mundo que vence as 

sombras reduz-se ao instante, fulguração de infinito que o Menino, contudo, apreende.” 

(PACHECO, 2006, p.35). 

 

3.2. Experiência e representação social do “Menino da doida”, de As Filhas do 

Arco-Íris 

 

O interessante na relação que pode ser estabelecida entre Guimarães Rosa e Eulício 

Farias na elaboração dos textos é o tratamento dado às personagens, especialmente nas 

relações do “menino”, das estórias cheias de significação de As Filhas do Arco-Íris e dos 

contos, da linguagem e do imaginário fantástico em Primeiras Estórias. Os textos dos dois 

autores instituem uma relação com a história, contextualizada pelas situações sociais, inter-

relações das personagens, o que faz com que os escritores se lancem para olhar o passado 

relacionando-o com o presente pensando no futuro.  

Percebe-se que o viés infantil ligado com a voz doo narrador serve para reproduzir seu 

ideário, aderindo isso ao discurso das personagens. Assim, a linguagem nas narrativas mostra 

personagens infantis que buscam uma passagem do mundo da imaginação para a realidade. 

Desse modo, os recursos linguísticos simulam o pensamento infantil. O intercâmbio entre o 

infantil e o adulto coexistem harmonicamente nas narrativas de Guimarães Rosa e de Eulício 

Farias pela voz do narrador, na estrutura narrativa e na linguagem das personagens. 

As características do menino retratado por Guimarães Rosa são: curioso, inteligente, 

como o desejo de ver, conhecer, experimentar, aprender, que também necessita de atenção e 

convive em espaço em transformação a ser descoberto. O menino dos contos de Primeiras 

Estórias é uma representação que não precisa de um nome próprio para participar da 

comunidade, ele é socialmente aceito pelos seus familiares e por membros sociais. Na 

reconstrução da cena da experiência na edificação da grande cidade e do contato com o peru 

e/ou com o tucano, o narrador traz imagens adormecidas, tentando reconstituir a identificação 

social do momento revivido. Em As Filhas do Arco-Íris, as personagens também são tratadas 

como membros familiares, alguns possuem parentesco com o menino: tia Jana, tio Liopordo, 

tia Inês, Sobrinho, etc. Outro, apenas como importante membro da comunidade, no caso, Pai 

Estêvão. Nesse sentido, as representações da infância em As Filhas do Arco-Íris e em 

Primeiras Estórias trazem lembranças que sofreram um processo de reconstrução por parte do 
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narrador e qualquer alteração processada no ambiente atinge a memória no que se propõe o 

passado recordado no presente.  

O menino que brinca com o cego, o bêbado e o doido, não revela, até certo ponto da 

narrativa, o seu nome. É conhecido na comunidade como menino da doida, quando se referem 

a sua tia maluca. Mas às vezes em que convive com seus tios num sítio próximo da vila 

Gurinhatá é chamado de Sobrinho e é muito bem tratado. Quando esteve no sítio, passou a 

conviver com uma realidade absurda, percebeu a morte de sua prima por causa de um cavalo, 

que para os moradores da vila tinha cara de gente. Devido às observações em relação ao 

animal com características humanas, morre a prima e meses depois morre a mãe dela. Tio 

Liopordo, o dono do sítio, fica desesperado com a morte dos entes queridos e enlouquece: 

 

O casal só tinha uma filha, a Isaura, mais velha do que eu e que morreu três meses 

antes de tia Iná, o ano passado. A morte da filha e da esposa e as coisas estranhas 

que aconteceram ali deixaram meu tio Liopordo arrasado.  

[...] 

Aquele poldrinho pampo que nasceu no sítio de tio Liopordo deixou todo mundo de 

orelha em pé. O bicho tinha a cara de cavalo, mas os olhos eram de gente e as 

orelhas não se sabe de quê. Tia Iná, quando o viu, foi logo se benzendo e falando pra 

tio Liopordo: Dá fim a isso, Liopordo, que só pode ser a figura do Cão. (p. 32). 

 

Sobre o romance As Filhas do Arco-Íris, o debate é quanto à infância e à questão da 

personagem órfã como representação social. A temática da orfandade interessa a psicólogos, 

sociólogos, antropólogos, filósofos, historiadores e estudiosos da literatura, dada a sua 

diversidade ante as realidades sociais, econômicas, políticas e culturais do mundo 

contemporâneo. No que concerne à literatura, é possível perceber que a trajetória de 

personagens órfãos figura em diferentes narrativas, crônicas, contos populares, poesias, etc.  

A personagem órfã, enquanto sujeito literário, frequentemente convive com um 

ambiente de abandono ou solidão, principalmente por saber que perdeu alguém que lhe era 

muito querido ou que o amparava, o protegia, nela há uma constante busca de realização 

pessoal, do autoconhecimento, da conquista de melhor situação financeira ou de uma família. 

E quando sabe que perdeu pai, mãe e irmãos, é comum que procure encontrar alguém que 

possa auxiliá-lo na busca de sua própria identidade para fugir do desconforto que é o 

abandono. Muitas vezes, as crianças, órfãs de pai ou mãe, têm que enfrentar uma madrasta ou 

um padrasto ou têm que assumir a posição de um adulto para poder superar os problemas 

familiares. Aos poucos, o indivíduo se sente na liberdade de fazer tudo que está a seu alcance 

para concretizar seus objetivos. Às vezes não consegue, pois o mundo lhe vence, as pessoas 

não o aceitam, daí pode ocorrer o isolamento. Tal situação encontra um correlato no mundo 
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da ficção, se atentarmos para a concepção de Adorno (2003, p. 62): “O sujeito literário, 

quando se declara livre das convenções da representação do objeto, reconhece ao mesmo 

tempo a própria impotência, a supremacia do mundo das coisas [...]”  

A orfandade, embora não seja característica das narrativas em que participam 

personagens infantis, às vezes se torna necessária para impulsionar o enredo. A jornada de 

personagens órfãs é de muitas aventuras, brincadeiras, perigos para conseguir realizar seus 

desejos. Esses desejos podem ser o de encontrar uma família, um lar, a aceitação pela 

sociedade em que vive, o desenvolvimento moral, a auto realização, etc. Na obra Personagem 

de Ficção, esta característica é ampliada de modo exemplar:  

 

Como sêres humanos encontram-se integrados num denso tecido de valores de 

ordem cognoscitiva, religiosa, moral, político-social e tomam determinadas atitudes 

em face dêsses valores. Muitas vêzes debatem-se com a necessidade de decidir-se 

em face da colisão de valores, passam por terríveis conflitos e enfrentam situações-

limite em que se revelam aspectos essenciais da vida humana: aspectos trágicos, 

sublimes, demoníacos, grotescos ou luminosos. (CANDIDO, 2007, p. 45). 

 

Em As Filhas do Arco-Íris, é narrada a infância sofrida e alegre do menino da doida no 

meio da comunidade de Gurinhatá. Ao mesmo tempo em que o narrador conta a história da 

vila, mostra a convivência com outras representações sociais, sem contar que o mesmo 

aprende a narrar ao ouvir o velho Pai Estevão. Isso demonstra que apesar de ser órfã, a falta 

de seus pais não o torna uma criança com traumas, e mesmo convivendo com uma tia com 

distúrbios mentais, ele se sente bastante maduro para encarar os problemas da vida. O 

narrador provoca o olhar para a realidade que castiga as personagens excluídas, destacando-as 

dentro do processo de interação na articulação para se ter consciência de suas necessidades e 

projetar meios de satisfazê-las. 

O romance de Eulício Farias demonstra de maneira lúdica e divertida o imaginário 

infantil, afastando-se do jeito sério que acompanha o adulto para se divertir: “O tempo é um 

menino que brinca, jogando bola. É só olhar a neblina que corta o vermelho das nuvens no 

desvão desse entardecer. O que eu gosto mesmo é dos outroras. A cantiga do bêbado 

Damião...” (p. 10).  

A personagem órfã faz parte de um paradigma necessário para desencadear o enredo 

em várias narrativas populares, segundo Ricardo Azevedo (1997, p. 103): 

 

[...] os heróis de narrativas populares em geral: 1) são paradigmáticos por princípio; 

2) vivem em lugares genéricos, longe daqui, há muito tempo atrás; 3) muitas vezes 

são identificados apenas como o príncipe, o rei, a princesa, a bruxa, etc. Mesmo 

quando nomeados, apresentam nomes comuns, João, Maria ou Pedro, nomes que 

qualquer um poderia ter; 4) nem sempre apresentam aspectos físicos determinados e 
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substantivos, mas sim genéricos e adjetivos: são bonitos ou feios, fortes ou fracos, 

espertos ou tolos, bons ou maus, sortudos ou azarados; 5) estão envolvidos em 

aventuras que remetem a questões humanas bastante amplas: a busca do 

autoconhecimento (quantos heróis pedem a benção do pai e, em seguida, partem 

para “conhecer o mundo”? Ou então, perseguidos, fogem de casa e vêem-se 

obrigados a enfrentar riscos e desafios? Ou ainda sozinhos no mundo, após a morte 

do pai, partem em busca da sorte?  

 

Em As Filhas do Arco-Íris e em Primeiras Estórias, a personagem “menino” possui 

um nome comum, um nome que não o identifica, mas se refere à infância. Sua busca por 

aventuras o caracteriza como outras personagens de narrativas populares, sua imaginação o 

envereda por caminhos fantásticos e as relações sociais fazem vencer os desafios do mundo. 

Assim, a imaginação infantil costuma criar e articular histórias através de imagens perdidas, 

lugares estranhos, brincadeiras e pela convivência com as pessoas, contando aventuras que 

brotam no imaginário e permitem desenvolver uma postura inventiva - é isso que ajuda as 

crianças a superarem dificuldades. O menino sempre aproveita para brincar, brinca com as 

pessoas, brinca com as palavras e conta aventuras e mistérios, entrando em contato com a 

alegria.  

Em As Filhas do Arco-Íris, o menino conta as andanças de Pedro Gago pela vila, a 

vida e os desafios do cego Formião pelas calçadas assim como as peripécias do bêbado 

Damião para se dirigir ao bar da vila: 

 

Eram os cavalos com que Pedro Gago e cabo Faria iam roubar Ana Amália, uma de 

suas muitas amadas e de seus muitos mistérios. Num, o mais arisco, montou Pedro 

Gago e, no outro, o seu companheiro e testemunha de aventura. Partiram, em 

disparada, e Pedro Gago sentia a estrada fugir sob os cascos dos cavalos. Longe era 

o sítio onde estava sua princesa. (p. 23). 

 

Os da venda de João Dadau faziam a maior algazarra com o bêbado Damião, no 

meio, com suas indiretas e alusões, às vezes, até ferinas. [...] (p. 26). 

 

Tanto faz o bêbado jogado na sarjeta como o homem de bem. O escândalo é o pão 

da maldade. (p. 37).  

 

Nosso Senhor também não lhe havia dado dois olhos de conta que caíram quando 

tinha ele nove anos? Dias, que ele tem até inveja daquele calunguinha. Anh. 

Pensamento besta de cego. Anh, lá vem (pelas pisadas) Pai Estêvão. Arrimado no 

bastão, mal anda. Diz que tem um século de ano na cacunda. Deus o livrasse de 

viver tanto assim. Vão ver o sofrimento de um cego velho da idade de Pai Estêvão, 

arrastando os pés, sem poder andar. Aonde vai assim, meu Pai Estêvão? Hum. É o 

ceguinho Zé? Em João Dadau comprar um pedaço de fumo. Hum. Hum. (p. 56). 

 

O menino da doida narra as armações de Pedro Gago para conseguir se apoderar de 

Ana Amália. Então, ele se associa a cabo Faria para roubar o que ele acha ser a moça mais 

bonita da vila. Na percepção do menino, Ana Amália é uma das mulheres desejadas por Pedro 

Gago e essa relação guarda muitos mistérios. Pedro Gago monta em seu cavalo e sai em 
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disparada como um príncipe de contos de fadas, mas o que se dispõe é sentir sua imaginação 

se esvair pela estrada longa e distante. No caso do bêbado Damião, a comunidade não gosta 

muito de suas afirmações, muitas delas são ferinas, tendo que o bêbado servir de palhaço para 

os outros. O cego muito cedo perdeu a visão, mas seus sentidos são aguçados, sente pelos 

passos a aproximação de Pai Estêvão, parece zombar da idade do velho, por imaginar que em 

suas condições deve ser um sofrimento viver tanto quanto ele.  

Em Gurinhatá, enquanto o menino mantém uma relação de proximidade com o 

bêbado, o cego e o doido, a comunidade procura estabelecer certo distanciamento e mesmo 

que conviva com eles não há uma aproximação para descobrir o que gerou os problemas de 

cada um. É comum na sociedade haver certa rejeição às condições de vida de pessoas com 

esse perfil, talvez pela falta de valores econômicos, culturais e sociais. Porém o desejo das 

personagens excluídas é desempenhar um papel na sociedade, daí torna-se imprescindível 

atuar na luta para interagir uns com os outros. Por isso, o autor de As Filhas do Arco-Íris 

procura situá-los na narrativa para possibilitar essa interação com a realidade social. Logo, 

essas representações problematizam o desconhecido, o desejo pela vida e pela participação 

social, tentando compreendê-la e influenciar na trajetória de seus destinos 

O menino consegue mostrar através da convivência com o velho Pai Estevão que 

desenvolveu conhecimento, que aprendeu a elaborar estórias, então os acontecimentos da 

comunidade serão articulados pela astúcia daí decorrente. É assim que a atitude narrativa visa 

reproduzir o modo e as formas de agir de uma criança que vive a realidade caótica do sertão 

nordestino para apresentar no mesmo ambiente a existência de um mundo de sonho e fantasia 

alimentado pelas estórias que circulam no imaginário do sertanejo, podendo construir fatos e 

acontecimentos com base em brincadeiras e divertimentos. Jacqueline Held (1980, p. 39) 

salienta: “[...] a criança até certa idade, difícil de determinar, dá vida ao que toca: animais, 

plantas, pedras, objetos técnicos do mundo moderno.”  

Um dos momentos marcantes na imaginação do menino da doida é quando sai com o 

negro Guabiraba pela mata e eis que Guabiraba conta o causo de assombração, isso lhe causa 

muito medo. O menino recorda as palavras do negro, teme de voltar e ver a casa, o causo de 

assombração aumenta o seu medo da mata, a caminhada fica tensa com as lembranças da 

casa. Eles apressam os passos, mas o medo se torna maior ao ouvir um barulho estranho e um 

choro triste: 

 

Pegamos a vereda do lajeiro do Estrondo e, um pouco mais adiante, o negro me 

segura a mão, apertando: A casa velha mal-assombrada, onde tinha uma botija. 

Ninguém, menino, tinha coragem de passar uma hora dessa, por aqui. A gente fica 
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logo arrepiado, só em lembrar. Apertei com força a mão do negro. Voou-me o 

chapéu de palha da cabeça? E Guabiraba: Uma noite, dessas de meter dedo no olho, 

perdido nestas brenhas, e não tendo onde dormir, um homem avista a casa velha e dá 

graças a Deus. Chegou, ô de casa! bate na porta e viu logo que ali não existia 

vivente algum. A porta estava só encostada. Aí o homem vai e tira a caixa de 

fósforos do bisaco, empurra a porta devagarinho e entra. Vinha com fome. Foi à 

cozinha e lá encontrou umas trempes velhas e uns gravetos de lenha num canto. 

Acendeu o fogo para fazer brasa e assar a carne-seca pra comer com farinha. Nisto, 

ouviu ele uma voz de cima do telhado: Eu caio. Poder cair, respondeu o homem. De 

súbito, quase aos seus pés, se despencou um tronco humano, isto é, um pedaço de 

gente da cintura para cima. O homem olha aquilo e, como se nada tivesse 

acontecido, continua assando a carne. Daí a uns minutos, o homem tornou a escutar 

a voz de cima do telhado: Eu caio. Pode cair, foi a resposta. De novo outra queda do 

alto e o resto do tronco da cintura para baixo forma uma pessoa que, de repente, se 

ergue e traz num espeto um sapo para assar também junto com a carne-seca do 

homem. Este com a maior calma deste mundo diz pra assombração: Tire a bosta 

deste cururu de perto de minha carne! Aí foi, a assombração não conseguindo 

intimidar o homem, pegou este pelo braço e levou-o a uma camarinha da casa velha 

e lhe mostrou o lugar onde o ouro estava enterrado. Diz que, no dia seguinte, o 

homem veio, desenterrou a botija e nunca mais pisou os pés por estas bandas. 

Agora da casa velha, só a distância e o medo. Coragem de olhar para trás. Quem? 

Guabiraba aumentou o passo como se tivesse vendo também assombração. Não senti 

mais o chapéu de palha na cabeça. Aproximei-me ainda mais do negro, pisando-lhe 

quase nos calcanhares. Onde a marrã e o burreguim, uma hora dessa? De um lado 

para outro, Tubiba correndo e espantando os bichos das moitas. Mata fechada que 

não deixava a gente ver bem a vereda que ia dar no lajeiro do Estrondo. Cipoal. Tire 

a bosta deste cururu daí. De repente, como pressentindo o ataque da pintada ou da 

suçuarana da mão torta, Tubiba se põe a uivar e grunhir. Guabiraba me pega pelo 

braço: Escutou, menino, esse tropel estranho que parece que vem botando o mundo 

abaixo? Ouviu também aquele choro triste? . . . (p. 14-15). 

 

A estória de assombração alimenta o imaginário do menino. A casa velha abandonada 

que costumava assustar todos os visitantes, quase ninguém se aproximava por medo. O 

menino e Guabiraba comentam sobre a casa, nenhum dos dois quer se voltar na direção do 

casarão para olhar o lugar em que ele se encontra. O medo vai aumentando à medida que se 

lembram dos acontecimentos e da estória assombrosa. Uma série de acontecimentos se passa 

em sua mente, como fantasmas no casarão abandonado, um homem que desenterra a botija e 

foge, um ataque surpresa da onça pintada, um barulho no meio do mato. Além do negro 

Guabiraba, o menino tem a companhia do cachorro Tubiba, que desaparece no meio da mata e 

distante se ouve um grunhido estranho, que assusta o menino. Percebendo a reação dele, 

Guabiraba segura no seu braço, chama a atenção e os dois correm com medo. A estória 

contada ao menino tem uma característica peculiar denotada pela forma como Guabiraba 

começa a relatar, observa-se que o negro foge da responsabilidade de inventar os 

acontecimentos e cria um cenário de mistério, tensão e medo. Essa é uma técnica comum da 

narrativa popular, que faz refletir o pensamento de Câmara Cascudo (2006, p. 249-251), 

quando expõe que existem três procedimentos necessários na caracterização do conto popular. 

O primeiro seria o ambiente propício, capaz de oferecer atmosfera tranquila para a narração. 
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O segundo, o uso de fórmulas, iniciações narrativas que ajudam a criar uma expectativa para o 

que vai ser contado como: “era uma vez”, “diz que aconteceu um dia”, “certo dia”, “uma noite 

dessas”, etc. E o terceiro, a fala narrativa em si que deve ser viva e apaixonada, misteriosa, 

com a voz materializando as sucessivas fases da história, contada na ordem linear 

psicológica
21

. 

Cabe ressaltar que o menino desenvolve sua narração percorrendo diversos pontos de 

vista por causa de sua convivência com os habitantes de Gurinhatá, desse modo expõe 

momentos e fatos em que cada capítulo uma situação não sequencia o momento anterior. É 

por isso que o menino apresenta momentos em que expressa, em suas lembranças, a 

capacidade de perceber tudo que está acontecendo, pois narra de modo onisciente a vida dos 

moradores da vila, os mistérios e acontecimentos estranhos, as festas e datas comemorativas 

do ano, os contos de Pai Estevão e o causo de assombração relatado pelo negro Guarabira e o 

desenvolvimento da vila até tornar-se cidade. O narrador mostra a necessidade constante de 

relatar os casos misteriosos, as sensações do fantástico e a convivência cotidiana. 

As impressões da infância e as lembranças do tempo vivido no passado apontam para 

memórias de uma época em que a afetividade aparece fortemente marcada pelas relações 

sociais e imagens de acontecimentos que envolvem personagens que fazem parte da família, 

amigos ou pessoas do círculo de convivência, mostrando que muitas situações são encadeadas 

de sensibilidade, diversão ou dramas. Ao considerar o percurso dessa relação, as experiências 

do menino da doida assim como as do menino nos contos de Primeiras Estórias revelam o 

percurso das personagens rememorando sua história de vida e impressões da infância. Para 

Antonio Candido (2007, p. 54): “O enrêdo existe através das personagens; as personagens 

vivem no enrêdo. Enrêdo e personagem exprimem, ligados, os intuitos do romance, a visão da 

vida que decorre dêle, os significados e valores que o animam.”  

É por isso que se compreende o menino como uma criança imaginativa que procura 

entender as coisas que acontecem e nos casos do “Menino” em Primeiras Estórias e do 

“menino da doida” eles apresentam importantes contribuições para a narrativa. Em As Filhas 

do Arco-Íris, o menino está sempre se questionando sobre os fatos estranhos que ocorreram 

nos arredores da vila. Quando Guabiraba conta-lhe uma história de assombração, ele 

acompanha sempre destacando certo ceticismo, deste modo sua convivência com os mistérios 

cria um espírito crítico. Walter Benjamin (2009, p. 101), falando sobre brinquedos e jogos, 

                                                 
21

 Para Paul Zumthor (2000, p. 17-18), a transmissão oral (poética da voz) representa uma manifestação poética 

tanto no presente, quanto no passado, expressa pelas diversas funções sociais ritualizadas pela palavra. Essa 

tradição da oralidade existe em vários aspectos da vida cotidiana. 
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chama a atenção para o fato de que “O adulto, ao narrar uma experiência, alivia o seu coração 

dos horrores, goza duplamente uma felicidade. A criança volta a criar para si todo o fato 

vivido, começa mais uma vez do início.”. Pode-se ressaltar que a infância é evocada nas 

narrativas para não deixar que a seriedade adulta prejudique a ludicidade que os autores 

querem recuperar na sua escrita. Nesse sentido, a atitude é resgatar a experiência com o 

mundo da infância como quem vivesse em estado de fantasia. Segundo Márcia Cabral da 

Silva (2010, p. 80):  

 

[...] não basta que a criança seja protagonizada na literatura para que seus valores e 

seu universo de interesses estejam assegurados. Estes talvez possam emergir quando 

tema, ponto de vista, núcleo ideológico e outros elementos correlacionados forem 

efetivamente transferidos à criança, sem a mediação sempre tão controladora do 

adulto.  

 

A leitura dos textos de “As margens da alegria” e “Os cimos”, de Guimarães Rosa e 

As Filhas do Arco-Íris, de Eulício Farias mostra uma concepção de infância na visão do 

adulto comprometido com a construção da alegria e da fantasia. A criança serve para 

mobilizar o imaginário como também apresentar um mundo em desenvolvimento, mostrando 

a experiência do sujeito moderno e seus valores. Os textos se alimentam de um passado 

comum que é a rememoração de acontecimentos na infância, mas que nos revelam modelos 

de narrativas distintas, principalmente na relação das personagens que representam a infância. 

Assim, conforme aponta Márcia Cabral Silva, não é preciso que se represente a criança na 

literatura por valores e o universo de interesses, é necessário um conjunto de elementos. Na 

percepção da narrativa em que se destaca a infância, estes elementos podem surgir pela 

construção do narrador, o discurso, o tema, o ponto de vista, o espaço, a elaboração das 

personagens e suas relações e outros elementos correlacionados à criança, sem que haja a 

interferência reguladora do adulto.  

A narração de As Filhas do Arco-Íris se desenvolve tanto pelas observações quanto 

pelo comportamento dos moradores e nas inter-relações entre as pessoas da comunidade, em 

especial, os relacionamentos de amizade, respeito e conflito entre: o negro Guabiraba, o 

coronel Tidudô, Padre Santo, o ladrão Zé Pepeu, o Menino da doida, o velho Pai Estêvão, o 

cego Formião, o bêbado Damião e o doido Pedro Gago. A seguir, selecionamos exemplares 

dessa relação:  

 

A coréia dos sapos na lagoa e a voz arrastada do bêbado Damião. Tidudô já devia ter 

calado a boca desse bêbado, de uma vez. Mas Damião só fazia mal à cachaça que 

bebia e a ninguém mais. A culpa não era dos da venda de João Dadau? Damião era o 

divertimento da vila. (p. 12) 
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Pedro Gago tinha o miolo mole. Não possuía mais nada além do chapéu, no entanto, 

era o dono de tudo. Dele eram as casas da vila, a igreja, o cemitério, as propriedades 

vizinhas e seus moradores, o gado, a criação miúda da região, as águas do rio e 

todos os peixes. Só não lhe pertencia mesmo a estrela dalva da poça dágua da rua, 

porque essa era propriedade exclusiva do bêbado Damião. (p. 18). 

 

Conta-se que nessas caçadas, quando Zé Pepeu não achava bicho pra matar ou 

furtar, tirava a própria camisa e escondia num tronco de árvore para, depois, ir 

agachando-se na ponta dos pés e roubá-la. Padre Santo explicava que Zé Pepeu era 

portador de uma mania congênita, uma doença, a cleptomania. O cego Formião é 

que nunca gostou de tal palavra difícil. Embromação de livro e de quem sabia ler. 

Tinha até graça ladrão de bode ser doença. (p. 25). 

 

Estória puxa estória e o tempo vai. Pai Estêvão é a figura central. No calçadão da 

igreja, todos se reúnem, homens e meninos, para ouvi-lo, uma vez que o velhinho já 

viu coisas do arco-da-velha. (p. 59). 

 

O bêbado Damião divertia os moradores da vila, sempre que pedia um copo de bebida 

dizia ou fazia alguma coisa que surpreendia os frequentadores da venda de João Dadau, só 

não conseguia tirar do sério o coronel Tidudô, que há algum tempo andava de olho nos 

comentários sobre sua filha; Pedro Gago tinha o miolo mole, o doido costumava dizer que 

todas as propriedades eram suas e que se quisesse expulsar qualquer um, bastava pedir que 

saísse de suas posses, também era comum ouvir-se de Pedro Gago aventuras com as mulheres 

mais bonitas da região; o cego Formião não acreditava em nada que padre Santo explicava, 

em frente à igreja percebia todos que passavam por lá, com sua cuia na mão pedia uns 

trocados e comentava sobre todos os acontecimentos e os segredos dos moradores da vila; Pai 

Estêvão é uma representação da tradição, uma figura central nas estórias que contava, 

conhecedor de momentos históricos e ninguém conseguia saber sua idade. Quando chegava a 

noite, todos queriam sentar em frente à igreja para escutar os causos do arco-da-velha; 

Enquanto isso, Zé Pepeu, um conhecido ladrão de cabras, quando não tinha o que roubar, ele 

mesmo escondia um objeto para ir de mansinho pegar e as estripulias do ladrão não pouparam 

nem os ovos de guiné de tia Jana; o negro Guabiraba não evitava criar boatos sobre Vina, que 

passou a ser chamada na vila de burrinha de padre e era filha do coronel Tidudô. É assim que 

o narrador vai caracterizando as ações das personagens, como eles agiam e como os 

moradores da vila encaravam cada um deles. Apesar das palavras ferinas que dizia, o bêbado 

não fazia mal a ninguém, mas quem não gostava disso era o coronel, a maior autoridade da 

vila. O doido tinha uma imaginação fértil quanto a acontecimentos fantásticos e sentia-se um 

grande proprietário da vila, com riqueza incalculável, mas na verdade ele não tinha nenhuma 

propriedade. Zé Pepeu não se incomodava em roubar, nem mesmo Tia Jana se livrou das 

ações do gatuno. Para o cego, mesmo que o padre explicasse como se comportam algumas 



114 

 

pessoas, como acontece o movimento dos astros, o que era o solstício, ele iria sempre duvidar. 

E Pai Estêvão “puxava” as estórias na vila, era o único entre eles que conseguia reunir a 

comunidade para ouvir “coisas do arco-da-velha”, dele se ouvia como os dragões desciam da 

lua e pousavam nos quintais das casas, como criou os nomes dos animais, etc. 

Em As Filhas do Arco-Íris, a figura do menino como representação social é marcada 

pela narração de todos os acontecimentos da vila, também pela convivência com os 

moradores e por recordar as alegrias e tristezas em suas memórias da infância. Nelas, as 

contribuições sobre aspectos do cotidiano da vila, a vida e as relações sociais dos moradores, 

os mistérios, os segredos, tudo acontece diante de um órfão que enfrenta a falta de quem cuide 

dele efetivamente: “Aquele menino é muito esquivo e astucioso. Seria capaz. . . Ah, só faz 

desatino quem confia em mulher e menino. Mas aquele capeta é o único aqui, na vila, que tem 

acesso fácil ao casarão e a seus sorumbáticos personagens”. (p. 41-42).  

O menino marca alguns momentos da vida, principalmente ensinamentos, recordando: 

“Na geografia de padre Santo, a véspera de São João deste ano é o dia do primeiro solstício. E 

explicativo: É a época, gente, em que o sol passa pela sua maior declinação boreal ou astral, e 

durante a qual cessa de afastar-se do Equador.” (p. 44). Ao perceber que o padre havia 

esquecido de falar sobre o segundo solstício, o menino lembra: “Preocupado, padre Santo se 

esqueceu até de que hoje é o dia do segundo solstício do ano. ‘Época em que o sol passa pela 

sua maior declinação boreal ou austral, e durante a qual cessa de afastar-se do equador.’ Ah, a 

geografia. Os bólidos, os meteoros. ‘Meteoro é a mãe.’” (p. 90). Observando os trechos, 

parece até uma repetição, mas na voz do padre “o sol passa pela sua maior declinação boreal 

ou astral” e na recordação do menino “o sol passa pela sua maior declinação boreal ou 

austral”. Imagens e conceitos dialogam, expandindo as referências do menino durante os 

ensinamentos astronômicos de Padre Santo. O cego Formião sempre contestava ou dizia: 

“Meteoro é a mãe.” O menino aprendeu a corrigir em seu discurso as palavras “astral” e 

“austral”
22

. Pode-se refletir essa situação conforme assertiva de Bakhtin (2010, p. 153-154), 

que destaca: 

 

Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, privado de 

palavras, mas, ao contrário um ser cheio de palavras interiores. Toda a sua atividade 

mental, o que se pode chamar o ‘fundo perceptivo’, é mediatizado para ele pelo 

discurso interior e é por aí que se opera a junção com o discurso apreendido do 

exterior. A palavra vai à palavra. É no quadro do discurso interior que se efetua a 

apreensão da enunciação de outrem, sua compreensão e sua apreciação...  

                                                 
22

 No Dicionário Aurélio: astral é “Relativo aos astros; sideral, sidéreo, ástreo. Bras. Pop. Estado de espírito 

como que determinado pelos astros.”, e austral significa “Que fica do lado do austro ou sul, ou que dele provém; 

meridional ou que dele provém: ventos austrais”. (Dicionário Aurélio Digital).  
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O menino constrói seu conhecimento a partir da relação com o outro, vai ganhando 

voz na narrativa, enriquecendo sua linguagem. Sua atividade mental é movida pela 

imaginação, ampliando o seu o “fundo perceptivo”’, isso ocorre mediatizado pelas relações 

sociais. Ao apresentar a história de Gurinhatá, o menino perpassa pela narrativa como quem 

guarda consigo os segredos sobre os mistérios que ocorrem na vila. É por isso que o discurso 

do narrador em primeira pessoa integra também resquícios do discurso em terceira, 

demonstrando que o discurso do menino guarda uma coerência com o discurso do outro sem 

interferir na situação narrativa. Nesse caso, verifica-se que através das lembranças da infância, 

o menino da doida expressa uma parte da rememoração das experiências com a comunidade e, 

ao mesmo tempo, faz uma reflexão dos momentos que representam o desenvolvimento da vila 

ao se transformar em cidade: 

 

O confessionário. Ah. Isto aqui vai passar a cidade, em novembro. Já devia ter sido, 

há muito tempo. Gurinhatá foi sempre a vila-cabeça do município. A freguesia é 

grande para um só pároco. Falam que a diocese vai desmembrá-la ou nomear um 

coadjutor. Novembro vai ser um mês de festa. Gurinhatá cidade! Será que esses 

matutos vão ter mesmo uma mentalidade de citadinos? Que Deus tome conta desse 

seu rebanho. (p. 40). 

 

 

O padre prevê que logo em novembro (Episódio 11) a vila se tornará uma cidade, ele 

entende que à medida que a igreja está ficando pequena para seus frequentadores e que a 

urbanização se torna intensa, isso vai possibilitando o processo de mudança em âmbito local. 

Desse modo, pode-se perceber que a expansão das cidades acontece pelo crescimento 

populacional e pela ascensão da economia urbana, gerando assim desenvolvimento 

econômico e progresso, além de novas formas de organização social e oportunidades para a 

transformação cultural. Contudo, o avanço na vila para tornar-se cidade provoca crescente 

especulação quanto a necessidade de aumentar os párocos, da construção de uma nova igreja, 

fica claro os interesses do clero. Padre Santo também percebe que a concentração 

populacional vai trazer novas oportunidades para a diocese e para todos os indivíduos, mas 

tem certo ceticismo quanto o amadurecimento da comunidade diante do progresso. Em 

decorrência desse processo de desenvolvimento, a vila deve ganhar novos serviços, 

infraestrutura, equipamentos e a instalação de instituições de direitos que possibilitariam 

todos de participarem da economia e das transformações urbanas. O padre parece não 

acreditar que os moradores de Gurinhatá compreendam o progresso.  

O Episódio 11, a vila começa a se transformar. Vejamos a seguir:  
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Biu mandou pintar o salão da Barbearia e comprar mais duas cadeiras. Mandou abrir 

um letreiro: Barbearia Corte de Ouro. Arra! Bem que o cego diz que o pessoal daqui 

ia deixar de ser vilão. Pedro Gago não gostou do dito do cego e acha que não ia dar 

certo essa história da vila passar a cidade sem o consentimento dele. No dia em que 

amanhecesse nos seus três, iam ver. 

Além da bolandeira (a usina), uma loja de tecidos, mais duas vendas fora a de João 

Dadau e uma drogaria brevemente iam ser instaladas na cidade. Era o progresso. E o 

forno velho de assar pão de Seu Ambrósio? Roma, gente, não se fez num dia, 

afirmava. 

Diz que a primeira providência do novo Delegado é mandar fazer uma reforma no 

velho prédio da Cadeia e essa história de preso ficar batendo papo sentado na 

calçada ia-se acabar. 

[...] 

Padre Santo sabe. Os segredos da confissão morrem nos lábios. Jura é jura. Menino, 

o hipócrita côa um mosquito e engole um camelo. Primos eram e compadres. 

Traição das traições. O remorso tomou conta dela e diz que nunca mais teve paz de 

espírito. E as tentativas de suicídio? E quem diz que ela sai mais da camarinha onde 

se encafuou? Só na chegada de Vina, e isso mesmo sem os entusiasmos de antanho. 

Cumprindo as penitências (horríveis) de padre Santo? Quem aqui faz, aqui paga. 

Ver, ouvir e calar.  (p. 82-83). 

 

Enquanto a vila tende a se emancipar, algumas pessoas não assimilam bem a ideia do 

desenvolvimento, entre eles, Pedro Gago. Para ele, antes de a vila passar a cidade, deviam 

procurá-lo para saber se teriam a autorização. Mas por quais razões a vila começa a demandar 

a expansão em seus espaços geográficos? Simplesmente porque o desenvolvimento começa a 

ocorrer a partir do momento em que se percebe o crescimento econômico, social e político da 

comunidade. Pensar a construção histórica da vila é fundamental para entendermos a 

dinâmica do desenvolvimento e da ocupação urbana. Alguns elementos que representam a 

modernização são apresentados, como: uma banda iria tocar na praça, todos estavam na 

expectativa de cantar o hino nacional. A vila aos poucos se torna cidade, formando sua 

história, os moradores veem mudanças nas ruas com a abertura de pontos de serviços, com a 

chegada de pessoas para abrir ou ampliar o comércio, logo vai se alterando o cotidiano das 

pessoas, tudo isso retrata um progresso industrial e de um desenvolvimento urbanístico. E 

Padre Santo aconselha o menino para tomar cuidado com as palavras, ressaltando sobre os 

segredos da confissão. É assim que ele utiliza os dogmas da igreja para que o menino se 

mantenha calado quanto ao que sabe, age como se quisesse que o menino jurasse não contar a 

história da burrinha de padre. O padre procura inserir seu discurso interior no menino para 

que se efetue a apreensão de uma enunciação que envolva seus interesses, que compreenda e 

assimile em discurso interior os valores da confissão. É nessa direção que se opera a junção 

do discurso interior com o discurso apreendido do exterior. 

O menino vai aprendendo e desenvolvendo um modo próprio de narrar com 

criatividade e de forma crítica, sem perder a sua capacidade de reconhecer o mundo, analisa 
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os fatos estranhos, a maneira misteriosa como vivem os moradores da vila. É assim que ele 

não acredita em tudo que ocorre na vila, mas como conhecedor de estórias e causos e como 

grande observador do mundo, muitas coisas que ele apreende e aprende realçam o modo como 

narra a história de Gurinhatá. Diante disso, vale salientar afirmativa de Laplantine e Trindade 

(1996, p. 23): 

 

As experiências cotidianas, e não apenas as religiosas, são permeadas por ritos. As 

homenagens a fatos históricos e míticos, os aniversários, velórios, cortejos fúnebres, 

casamentos e batizados religiosos são rituais de reatualização dos acontecimentos 

passados e de passagem de uma etapa da existência humana para outra. 

 

As experiências do menino são permeadas de situações que desafiam seu cotidiano. A 

narração dos fatos reatualiza a vida em Gurinhatá. Também se pode ressaltar que nas suas 

observações e brincadeiras circulam o bêbedo, o cego e o doido para divertir os moradores da 

vila e fazer com que o siga um percurso de amadurecimento. O narrador tentar conduzir as 

ações das personagens na construção de um sentimento de superação da discriminação e a 

formação da inclusão desses atores em busca de um diálogo com a comunidade. Cabe 

destacar que incluir é aceitar o diferente e colocá-lo na convivência da sociedade. O excluído 

da sociedade é aquele que se distingue por não se encaixar em um padrão físico, econômico, 

político e/ou cultural estabelecido por um grupo dominante. Na prática, a inclusão não 

consiste apenas no atendimento àqueles que possuem necessidades especiais, mas também aos 

excluídos da sociedade pela pobreza, alcoolismo, orfandade, ou seja, a quem pertence às 

classes menos favorecidas ou que pertencente às chamadas minorias. Ao preocupar-se com 

todos os excluídos, a sociedade poderá modificar a estrutura de seus sistemas sociais tais 

como trabalho, convivência, saúde, educação e lazer, a fim de evitar a discriminação e a 

segregação, propiciando a todos condições para satisfazer as necessidades e exercer seus 

direitos plenamente.  

O menino em As Filhas do Arco-Íris está longe de tentar, através de seu relato, 

reconstituir a sua história, seja pessoal ou familiar, então ele expõe uma série de segredos e 

mistérios, como já foi dito, um deles é o seu nome que só é apresentado ao leitor no último 

episódio. Durante a narração, o leitor vai conhecendo a história do menino, do “menino da 

doida” ou do “Sobrinho” muito querido: “Tia Iná só me chamava de Sobrinho e era uma festa, 

quando eu ia passar um fim de semana com eles. [...] Cuidado, Sobrinho, pra não cair no 

porão. [...] Sei que Sobrinho não é filho de marreca ou de mergulhão.” (p. 32). Ele demonstra 

gostar do modo como é chamado, brinca com todos, observa e relata os causos ao leitor, 
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porém em alguns momentos deixa-nos na expectativa para descobrir os mistérios e segredos 

da comunidade:  

 

Tia Jana estava num de seus bons momentos de lucidez. Começou a falar sobre 

coisas do passado, de um passado que eu não tinha a menor lembrança. [...] A finada 

Aninha, que Deus a tenha em bom lugar (minha mãe era a mais velha das três), 

gostava de ler poesia e romance e até versos ela fazia, às escondidas. Não mostrava a 

ninguém e não sei que fim ela deu um caderno cheio deles. O que ela mais admirava 

era poesia e novela de pastores. Aí sim, decorava até. “Lícias, pastor — enquanto o 

sol recebe...” Foi daí que ela tirou o nome de vocês. Lembra-se. Quando a menina 

nasceu, ela batizou com o nome de Febe. (p. 84-85). 

 

É com muita habilidade que o menino vai guardando os segredos de Gurinhatá, gosta 

do modo como as pessoas o tratam, mas não se esquece de lembrar ao leitor como é seu nome 

e a origem de sua descendência. Às vezes, fica-se esperando detalhes sobre sua vida, sobre 

sua família, porém o menino se distancia deste problema e segue adiante na sua narrativa, 

passando a falar sobre Gurinhatá. Ele recorda que a tia, num instante de lucidez, lembra que a 

mãe costumava ler para ele. O menino revela o nome de sua mãe (Aninha) e de sua irmã 

(Febe), remonta sua infância quando ainda era bem pequeno, o sofrimento da família quando 

perde entes queridos. O nome “Lícias” tem origem nos grandes pastores árcades, o menino 

conta que seu nome foi retirado de um verso poético, na verdade do poema “Taça de Coral”23, 

de Alberto de Oliveira. Apesar da referência do nome “Lícias” ao poema parnasiano, ainda 

assim é bastante sugestivo – através deste nome pode-se lançara um jogo de montagem que o 

autor traz para ser desvendado pelo leitor: Eulício + Farias = Lício, Lícias. Porém, o autor vai 

mais além de apenas uma conjunção de nomes, tornando evidente sua intenção de levar o 

leitor para a leitura de romance e poesias quando tia Jana, num momento de lucidez, recorda 

alguns momentos da vida e explica ao menino que sua mãe costumava ler para ele e sua irmã.  

O menino muito cedo sente o impacto da perda de seus familiares, perde a mãe e a 

irmã que adoecem e morrem quando ele tinha três anos. A irmã do menino sofre com a 

epidemia de sarampo e, como muitas crianças, morre: “O sarampo daquele ano foi terrível. 

Tonica ficou também quase vai e não vai. Coitada de minha filha!” (p. 85). A irmã morre de 

sarampo e, quanto à morte da mãe, ele não revela nem explica o motivo e nem sobre quem é 

seu pai e o seu paradeiro. Sem reconhecer o pai, o menino percebe a morte de seus parentes 

mais próximos, torna-se órfão e carente de cuidados. Ao ressaltar sobre a reação da criança 

quanto à morte, Jacqueline Held (1980, p. 127) salienta:  

                                                 
23

 A recordação do narrador ressoa com o poema “Taça de Coral” (Alberto de Oliveira, Poesias, p. 106.): 

“Lícias, pastor — enquanto o sol recebe, / Mugindo, o manso armento e ao largo espraia. / Em sede abrasa, qual 

de amor por Febe,/ — Sede também, sede maior, desmaia”. 
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A noção de imortalidade é por demais conceitual. É abstrata. Para a criança é vazia 

de sentido. Primeiramente porque tem, salvo acidente, toda a vida diante dela, e 

porque – particularmente em seu caso – a morte está ‘alhures’ e é ‘para os outros’. 

Noção vazia de sentido também porque a criança vive o agora.  

 

O narrador quer formar ideias no leitor, o que segundo François Laplantine e Liana 

Trindade (1996, p. 11): “As idéias são representações mentais de coisas concretas ou 

abstratas. Essas representações nem sempre são símbolos, pois como as imagens podem ser 

apenas sinais ou signos de referência, as representações aparecem referidas aos dados 

concretos da realidade percebida.” Apesar do sofrimento pela perda da família, o menino 

busca esquecer isso e viver aventuras, daí tenta fixar ideias através de seus relatos e opiniões 

na estória narrada. Há segredos que não são expostos ao leitor como a morte da mãe, o 

paradeiro de seu pai, o desaparecimento de Sinhá Zefa e de Dasdores, o enlouquecimento de 

Zé Pepeu, o assassinato de Zezão e outras mortes:  

 

Sinha Zefa veio lavar roupa e nunca mais voltou. Notícias nem de viva nem de 

morta não se soube mais. Diz que foi o boitatá que atraiu a desgraçada pro fundo do 

rio e devorou-a. Mistérios. Quem foi que disse que água tinha pé e cabelo? (p. 29). 

 

A morte de Isaura foi um Deus-nos-acuda em casa de tio Liopordo. Tia Iná 

desesperou-se e meio alucinada dizia que o demônio estava rondando-lhe a casa. O 

cavalo-demônio! O cavalo-demônio! À noite, sem pregar olhos, ficava horas e horas 

julgando ouvir rinchos e engasgos pro lado do açude velho. Em sua mente, o 

cavalinho pampo com olhos de gente e orelhas de lobisomem. A própria imagem do 

Cujo perseguindo-a. Tia Iná começou a amofinar e precisamente três meses após a 

morte de Isaura, tio Liopordo ficou só e viúvo. (p. 35). 

 

Desde o dia em que a enchente levou Dasdores das pedras do rio onde lavava roupa, 

ao entardecer, que não se soube mais do paradeiro de Zé Pepeu. Dizem que ele ficou 

meio aluado depois do acontecido e que tinha deixado de viver do alheio, por 

completo. (p. 63) 

 

Outro mistério, na vila, até agora indecifrável, é o assassinato do Zezão, encontrado 

morto com uma peixeirada na garganta, na saída da rua, logo depois daquele baile de 

São João, na casa de Nô Joaquim. Primeiro solstício? Ah. (p. 73). 

 

Depois de um dia de chuva, Sinha Zefa foi lavar roupa na beira do rio e nunca mais 

apareceu, diz que foi levada pelo boitatá
24

. O boitatá causa medo, loucura, magia e quando a 

comunidade lembra o mito, resgata o desaparecimento de Sinha Zefa e o desespero de Zé 

Pepeu, isso demonstra que Gurinhatá está cercada de mistérios e a comunidade é permeada 

                                                 
24

 De acordo com Câmara Cascudo: “Mboitatá é o gênero que protege os campos contra aqueles que os 

incendeiam: como a palavra diz, mboitatá é cobra-de-fogo; as tradições figuraram-na como uma pequena 

serpente de fogo, que de ordinário reside n’água”.  (CASCUDO, s.d., p. 171). As estórias que envolvem o mito 

boitatá se espalham por todo o Brasil, resistem em vilas, cidades, lugarejos. Em Geografia dos Mitos Brasileiros, 

o autor chama a atenção quanto ao mito que se espalha pelo mundo: “O Mboitatá, verdade seja, acende seu 

clarão pelas cidades, vilas e caminhos mas aceitou normas européias dos feux-follets, do Sant’Elmo, tendo 

estórias desencontradas, não se desenha, não se fixa, não se materializa.” (CASCUDO, 2002a, p. 50). 
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por estórias que ainda não foram explicadas, as dúvidas quanto aos acontecimentos são 

evidentes através das interrogativas do narrador, enquanto que a palavra “Mistérios” reflete 

nos enigmas da narrativa, alimentando a ansiedade do leitor para descobrir o que realmente 

aconteceu e, apesar de o narrador controlar o que narra, não consegue decifrar todos os 

segredos da narração.  

Outro mistério é a morte repentina de tia Iná e Isaura, que por lembrarem-se de um 

cavalo com cara de gente que rondava o sítio não conseguiram se livrar do medo exagerado 

do estranho animal. E o assassinato de Zezão durante a festa de São João também é um 

mistério a ser desvendado pela comunidade, não se sabe se por vingança ou maldade, o que se 

sabe é ele não era um visitante desejado, além do mais havia cortejado Inês e isso causou 

ciúmes nos homens do que participavam do baile.  

O narrador conta o mistério que ronda as vidas de Dasdores e Zé Pepeu e os momentos 

conturbados da relação do casal, tentando dar mais explicações para acontecimentos que 

envolve o mito do boitatá e os seus moradores. Dasdores estava grávida e não sabia como ia 

cuidar de seu filho, sentia-se humilhada e desprezada pela sociedade e sua família não admitia 

o relacionamento com Zé Pepeu. Em Gurinhatá, ninguém ajudava ao casal. Abandonada pela 

família e ameaçada pelo coronel Tidudô, Dasdores não encontrava outros meios para viver 

senão o de seguir seu caminho ao lado do marido e sofrer a descriminação por parte de todos 

os moradores da vila. Quando Dasdores é levada pela enchente, o ladrão de cabras se 

desespera por não conseguir salvá-la, enquanto isso a comunidade associa seu 

desaparecimento a mais uma ação do boitatá no fundo do rio. E Zé Pepeu, que já sofria pela 

descriminação, perdeu a mulher, para todos ele havia enlouquecido por causa dos últimos 

fatos. 

A chuva anima a comunidade, mas por outro lado acontecem coisas muito estranhas. 

Com a cheia do rio, o boitatá aparece e leva Sinha Zefa e Dasdores, a presença do mito 

intervém na vida dos moradores, mudando e transformando o ambiente, ficando marcado pela 

tensão, desespero, enigmático. É dessa maneira que os acontecimentos no sítio, na mata e na 

vila desafiam o imaginário popular, estórias de desaparecimentos e mortes mal explicadas 

tornam a narrativa desafiadora para o leitor descobrir os segredos e mistérios que se escondem 

de forma enigmática pelas palavras do narrador. Isso serve para tornar mais interessante as 

aventuras dos moradores de Gurinhatá. 

A narração de suas estórias e lembranças sobre a convivência com Padre Santo e o 

velho Pai Estevão revelam a inter-relação entre elementos científicos e cultura popular. 

Também é possível perceber que o cego, o bêbado e o doido são pessoas que transformam a 
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vida do menino. Com eles presentes, o menino esquece os problemas e passa a contar sobre a 

vida deles como forma de inspiração para demonstrar a experiência adquirida nesse convívio: 

 

Na geografia de padre Santo, a véspera de São João deste ano é o dia do primeiro 

solstício. E explicativo: É a época, gente, em que o sol passa pela sua maior 

declinação boreal ou astral, e durante a qual cessa de afastar-se do Equador. Muito 

bem, Seu Vigário! Mas todo mundo ficou mesmo foi sem entender bulufas e sem 

saber por que só este ano a véspera de São João ia-se chamar de “solstício”. (p. 44, 

grifos nossos). 

 

Aquele desalmado também era bandeirante e para aqui veio a mandado do Rei, a fim 

de perseguir os coitados dos índios e dos escravos quilombos. Então esse rei que 

mandou também era malvado? Sim, menino, todo rei é malvado. Apois bem. [...] 

E o que foi que os índios fizeram com o bandeirante malvado? Menino, aquele 

excomungado fundava um arraial aqui, outro acolá e não morava em nenhum deles. 

Vivia era nos matos dando caça, sem tréguas, a escravos quilombos e preando 

índios. (p. 58, grifos nossos). 

 

Dessa maneira, o menino evidenciou histórias de aventuras e a ciência do movimento 

dos astros, expondo os acontecimentos na vila de Gurinhatá. Assim, ele conseguiu aprender 

muita coisa perambulando pela vila e, convivendo com Padre Santo, absorve os conceitos da 

astronomia, a mudança dos ventos, mas também percebe a interferência do cego em 

questionar os ensinamentos do padre. E ao fazer parte do grupo de ouvintes das estórias de Pai 

Estêvão, ele consegue apreender elementos culturais: 

 

Todos somos irmãos, em Cristo, Nosso Senhor! Mas não quiseram que o mano 

Guabiraba vivesse, em paz, em Gurinhatá. Vinte e quatro horas depois, o negro já 

tinha passado a perna no alazão e desaparecido na poeira. Da burrinha-de-padre só a 

cantiga do bêbado Damião. Menino, em terra de cego quem tem um olho é rei. Sabe, 

gente (cabo Faria), que aquele negro era uma espinha de peixe atravessada na 

garganta do major. Essa estória de mula-sem-cabeça é conversa de primeiro de abril. 

(p. 90). 

 

A vila se torna cidade, as pessoas se reúnem na igreja para ouvir os sermões de Padre 

Santo, o menino passa a recordar de Guabiraba e a questionar o porquê de o expulsarem da 

vila, o comando policial também estava pronto para capturá-lo. Tudo pelo fato de saber a 

história de que a filha do coronel estava se encontrando às escondidas com o padre e por 

desobedecer às ordens para não espalhar a conversa entre os moradores. Guabiraba vai 

embora, porém a estória dita por ele passa a ser entoada pelo bêbado Damião. A atuação de 

Tidudô significa a representação da autoridade com o poder de ordenar, de decidir, de se fazer 

obedecer, enquanto que Guabiraba está sempre seguindo as ordens de alguém, tem a 

representação do subordinado ou inferior a uma pessoa que comanda. Essa concepção de 

autoridade e subalterno é verificada na seguinte afirmativa de Rogério Santana (2010, p. 214): 
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“O distanciamento cada vez mais verificado na sociedade colonial que se aprofundou no 

século XIX, entre oligarquia e o trabalhador rural, relação em que um imagina e o outro 

executa, um ordena, o outro obedece, um dispõe sobre o mundo material, o outro sobre o 

mundo das superstições”. Percebe-se que, em Gurinhatá, o coronel Tidudô representa a 

oligarquia enquanto que Guabiraba, o trabalhador rural. Eles não se enfrentam, mas pela 

diferença de status, quando Guabiraba fala da filha do coronel, Tidudô usa de seu poder e 

ordena que o negro seja expulso da vila. Ele desaparece e não se tem mais notícia:  

 

Num desses dias que nada acrescentam nem diminuem na vida da gente, Guabiraba 

passou a perna no alazão e sumiu-se na poeira da estrada. Dias antes, Tidudô havia 

ameaçado o negro de morte, caso ele continuasse a badalar, por aí, a estória da Vina. 

O negro tinha a barriga furada e os da vila já sabiam dos boatos da burrinha-de-

padre, que Guabiraba tinha visto na última sexta-feira entrando, madrugadinha, 

pelos fundos do quintal do casarão de Tidudô. Na venda de João Dadau, em frente, 

os gestos, os cochichos, as palavras morrendo nos lábios, não só pelo respeito mas 

também pelo medo que todos tinham de Tidudô.  (p. 11) 

 

As relações de poder se tornam nítidas quando o coronel ordena a saída de Guabiraba 

da vila, principalmente sob a ameaça de morte. Trata-se de uma relação em que um ordena, o 

outro obedece, sem contar que a ordem serve para que todos os moradores da vila se 

silenciem, não apenas por respeito, mas pelo medo que têm de Tidudô quando se fala da 

estória de Vina.  

A fonte do imaginário elaborado pela experiência e convivência com estórias do arco-

da-velha é fértil e criativa, isso faz com que o narrador recorra aos recursos da oralidade 

privilegiando experiências históricas, memórias, valores e expressões culturais. E como é raro 

encontrar pessoas que saibam narrar, o menino compartilha com os moradores da vila a 

aprendizagem e o conhecimento popular de Pai Estevão e uma série de observações dos astros 

que eram sempre lembrados pelo Padre Santo como processo e estratégia de narração. Para 

Laplantine e Trindade (1996, p. 23-24), o imaginário serve como mobilizador e evocador de 

imagens, pois utiliza o simbólico para exprimir-se e existir e, por sua vez, o simbólico 

pressupõe a capacidade imaginária. Então, as estórias que Pai Estevão conta ajudam o menino 

a ganhar experiência, a crescer e a criar novas estórias sobre a comunidade, emitindo novas 

imagens. Também é possível perceber que ele vai aprendendo as estórias e desenvolve seu 

espírito crítico, de forma a manter certa resistência à realidade por ele vivida e a conviver com 

os problemas desencadeados pelos adultos. Para Walter Benjamin (2009, p. 23): “A 

experiência é carente de sentido e imaginação. Talvez a experiência possa ser dolorosa para a 

pessoa que aspira por ela, mas dificilmente a levará ao desespero.” Como já foi visto em 
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Primeiras Estórias e em As Filhas do Arco-Íris, percebe-se que a experiência do “menino” 

torna-se algo agradável e vai se desenvolvendo à medida que o sentido e a imaginação se 

entrelaçam e perpassam na relação entre o sujeito-narrador e a narrativa, e alia-se à 

experiência realizada mediante o ato de brincar, de descobrir. Isso se ratifica com a assertiva 

de Jacqueline Held (1980, p. 99):  

 

Auxiliar a criança a crescer jamais quis dizer preservá-la de qualquer choque, nem 

pô-la ao abrigo de tal ou tal forma do real, mesmo que seja real elaborado pelo 

espírito humano. Auxiliar a criança a crescer, significa, ao contrário, dosar essa 

abordagem de certas realidades, de certos problemas, tentar torná-la progressiva, 

proporcional às forças, à resistência de uma criança.  

 

O menino lembra que nas narrativas de Pai Estêvão: “Estória puxa estória e o tempo 

vai.” (p. 59). Para os moradores, o mal tomou conta da vila desde há muito tempo atrás. A 

seguir, trecho em que se questiona sobre a presença do mal na vila: “E o Maligno? Esse 

tomou conta da vila desde o tempo em que ele (Pai Estêvão) era menino. E quem sabe 

quantos anos Pai Estêvão tinha? Do tempo dos quilombos.” (p. 76). O Maligno é o invasor 

português que dominou os índios, escravizou os negros, explorou as terras e dizimou tribos 

indígenas: “O Maligno tomou conta disso aqui desde o primeiro dia. Pai Estêvão sabe: Foi 

uma vez um desalmado e feroz degolador de índios e de escravos quilombos.” (p. 11). O 

menino também recorda uma série de brincadeiras, alguns ditos populares, conta anedotas, 

vivendo uma realidade que o faz esquecer os problemas familiares: “CARNEIRINHO, 

CARNEIRÃO, NEIRÃO, NEIRÃO, OLHA PRO CÉU. Rei sol esqueceu os covões do Já-

Foi? O Medo faz as chuvas se esconderem lá, os ventos. E a lagoa? Um mar e o luão 

dançando dentro. Os sapos. Foi. Não foi. Já-Foi.” (p. 9). O menino teme que as chuvas não 

cheguem no sertão, canta carneirinho, carneirão, observa a beleza da imagem que é lua no céu 

brilhando na lagoa cheia que chega a se confundir com o mar. Tal entendimento faz refletir o 

pensamento de Walter Benjamin (2009), a imaginação vai sendo desenvolvida na infância, 

principalmente nos momentos de diversão como brincadeiras e jogos. Nesse sentido, a 

capacidade de imitar os adultos cumpre um importante eixo de formação do indivíduo, uma 

vez que as crianças passam a se apropriar de elementos culturais construídos pelos adultos, 

internalizando falas, discursos, gestos, etc. Percebe-se também que no texto que trata do 

narrador, Benjamin (2002) chama a nossa atenção quanto à importância da experiência 

vivenciada quando uma história passa a ser narrada para os outros. Discorre também quanto 

ao fato das ações do narrador através do seu modo de narrar com gestos e expressões que 
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fazem com que o ouvinte se envolva no ato de contar, observação que ilumina o seguinte 

trecho de As Filhas do Arco-Íris: 

 

A manjedoura é igual a de Belém de Judá. Daqui a pouco, Tonica entra e tomara que 

tia Jana não tenha enchido a cuité de ovos de lagartixa. Não brigue com a 

pobrezinha não, Tonica. QUERIA A LUA DO CÉU, QUERIA A LUA DO MAR.... 

Deixe estar que eles vão ver como a porca torce o rabo. Tra lá lá lá lá. A flor-de-

cobra é uma ervazinha que nasce debaixo das moitas. . . Deixe estar. Outros poentes 

e as nuvens, no alto, formando carneirinhos. NEIRÃO. NEIRÃO. As primeiras 

chuvas de janeiro vão chegar. O olho-de-boi. (p. 92). 

 

O menino recorda as festividades, a manjedoura no meio da praça, os acontecimentos 

de Gurinhatá, observando o céu, a mudança de tempo, a cantiga de ninar, tia Jana recolhendo 

ovos para comer e pensa logo nas reclamações de Tonica quando a mãe se confunde e coloca 

ovos de lagartixa na cuia. Dessa maneira, a narrativa vai se encaminhando para a renovação 

com as chuvas de janeiro, acaba-se um ano e se aproxima um novo ano e tudo volta a 

acontecer. Suas recordações o encaminham a ver as cheias dos rios, a formação do olho-de-

boi, prossegue a narrativa para que o leitor retorne ao início para reencontrar “O arco-íris”, 

primeiro capítulo da narrativa. Pela experiência do menino, a vida continua, mas as 

lembranças serão contadas novamente, assim se percebe a narrativa retornando ao ponto de 

partida, o leitor já pode perceber o menino narrando As Filhas do Arco-Íris como quem ganha 

sabedoria e quer brincar a cada momento que expõe sua aprendizagem com os moradores de 

Gurinhatá. 

O menino elabora seu mundo de fantasias, por isso cria novas estórias baseadas na 

realidade da comunidade de Gurinhatá e apresenta fatos que desafiam o senso crítico do leitor. 

No entanto, o conhecimento de mundo do menino é capaz de discernir o real do imaginário e 

a verdade da mentira, mostrando que já tem, apesar de órfão, maturidade para enfrentar os 

problemas da vida: 

 

Lá vão elas levando o caixão de Pai Estêvão para a outra margem. O calçadão da 

igreja está vazio. Quem vai contar agora como foi que Deus pôs nome nos bichos? 

Quem? Nem o ceguinho Zé senta-se mais ali pra vender gaiolas, desde que aquele 

tocador de pife lhe levou Maria Preta. “Tocador de pife, né?” E Pedro Gago? Anh. 

Aventuras outras. Disputar com o próprio São Jorge a mão de Ana Amália e lhe dar 

um prazo de vinte e quatro horas pra que ele (São Jorge) desocupe a lua com dragão 

e tudo. Mas a estrela dalva da poça dágua da rua tem dono. Hoje de manhã, os bois 

iam emplastando a cara do miserável. (p. 92). 

 

Acima, o menino parece se despedir de Pai Estêvão. Vendo-o ser levado pelas filhas 

do arco-íris. Ele sente um vazio, assim como está vazio o calçadão da igreja, a rua plenamente 
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deserta e quem iria contar as estórias do arco-da-velha, quem iria reunir a comunidade durante 

a noite? Todos se dispersaram com a despedida do velho, até mesmo o cego Formião não 

estava presente no calçadão. O menino passa a brincar com as lembranças das estórias com os 

moradores de Gurinhatá e vai contar para o leitor tudo que aconteceu na vila. 

Na leitura da obra As Filhas do Arco-Íris, na sequência que abrange início, meio e fim, 

há uma interligação entre o modo de narrar o começo com o final como num movimento 

circular
25

, pois faz com que o leitor faça um retorno:  

 

.... Crescem as sombras e as coisas aumentam de volume. As casas, as árvores, os 

animais. No poente, rei sol e o vermelho dos carneirinhos, no alto. CARNEIRINHO, 

CARNEIRÃO, NEIRÃO, NEIRÃO, OLHA PRO CÉU. Rei sol esqueceu os covões 

do Já-Foi? [...] Hora da tia Jana procurar ovos de guiné. Ah, parece que a diaba da 

bebe-ovos andou por aqui? Tou fraca! Tou fraca! Mania de tia Jana. (p. 10-11). 

 
Outros poentes e as nuvens, no alto, formando carneirinhos. NEIRÃO. NEIRÃO. 

[...] 

Tonica me chama. Vou atrás de tia Jana que está demorando a voltar. Tomara que 

ela não tenha enchido a cuité de ovos de lesma.  

Escurece. Rei sol se esconde nos covões do Já-Foi. Crescem as sombras... (p. 92). 

 

A narrativa não se fecha e permite entrar na camada subjacente da estória, atravessar o 

arco-íris, ver o sol se pôr e se preparar para dormir e no outro dia observar o sol nascer e mais 

uma vez contar os causos e histórias fantásticas. Jacqueline Held faz uma leitura sobre a 

narração fantástica e apresenta a seguinte afirmativa quanto à sequência de leitura que pode 

ser feita de uma “narrativa aberta”: “[...] a verdadeira narração fantástica é, de imediato, e por 

essência, suscetível de várias leituras, pode ser compreendida, sentida, vivida em vários 

planos, revela-se multívoca. A narração fantástica convida, [...], a uma ‘leitura aberta’, ou 

mesmo leituras sucessivas.” (HELD, 1980, p. 30).  

No romance As Filhas do Arco-Íris, pode-se perceber a presença viva e vibrante do 

velho Pai Estevão através de suas narrativas, assim ele, pela experiência de viajante, 

aventureiro e desbravador do tempo das bandeiras, reúne a comunidade para ouvir estórias do 

arco da velha. E o menino ouve, observa, grava na memória e conta do seu modo as coisas 

que acontecem com a comunidade de forma a revelar sua participação ativa e integrada ao 

                                                 
25

 A estrutura da narrativa circular começa e termina como se os acontecimentos se repetissem; a circularidade 

ocorre através de cenas, espaços, discurso. O movimento circular está na criação de efeitos desses recursos para 

dar a sensação de continuidade e repetição. Quanto a narrativa em espiral que, segundo Ricardo Guilherme 

Dicke (2001), é narrativa: “[...] que gira em torno de um ponto fixo, afasta-se e se aproxima do eixo que avança. 

É assim que pode ser definida de bate-pronto a obra ‘Grande Sertão: Veredas’. Guimarães Rosa criou um eixo, o 

amor de Riobaldo, mas circula ao redor dele, abre parênteses, conta histórias que se ligam em outras em torno da 

história central”. Assim, o movimento espiral apresenta o movimento que vai de um ponto da narrativa girando 

em torno de um ponto fixo, ao mesmo tempo se afasta ou se aproxima.”  
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perceber a vida no mato e o desenvolvimento da vila enquanto se transforma. Segundo Walter 

Benjamin (2002, p. 205):  

 

A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão - no campo, no 

mar e na cidade -, é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de 

comunicação. Ela não está interessada em transmitir o "puro em si" da coisa narrada 

como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador 

para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, 

como a mão do oleiro na argila do vaso. Os narradores gostam de começar sua 

história com uma descrição das circunstâncias em que foram informados dos fatos 

que vão contar a seguir, a menos que prefiram atribuir essa história a uma 

experiência autobiográfica.  

 

As técnicas narrativas utilizadas, primeiro por Guimarães Rosa e depois por Eulício 

Farias, se alimentam de estéticas desenvolvidas pela tradição europeia, em específico, 

procedimentos aplicados por James Joyce, porém a temática dos textos de Rosa e de Eulício 

revela nossa realidade, resultando uma dialética voltada para nosso contexto social. Isso 

permite que o leitor perceba com transparência a situação ficcional que delineia a realidade 

proposta pela escritura de cada autor. Como se pôde ver nesta leitura, os textos desses dois 

autores apresentam ao leitor o mundo mítico na infância, são contos populares, brincadeiras 

de roda e de rua, revelando uma estreita afinidade do escritor tanto com a temática das 

narrativas populares quanto a demonstrar os problemas e as agruras da infância, do ser 

humano.  

Pode-se ressaltar, no caso de Eulício Farias, que o escritor quando traz órfãos em sua 

narrativa transforma momentos como o abandono, a solidão e a tristeza em situações de 

reflexão quanto à condição social, econômica, afetiva, ou emocional, dando reconhecimento a 

fatos que, articulados, farão o leitor, ao reencontrá-los no “real”, percebê-los de forma 

diferente em que a criança se encontra. Ressalte-se também que o escritor, na manifestação 

lúdica de sua criação, na percepção simbólica do mundo imaginativo e ficcional, e na 

configuração fantástica, faz do menino órfão um ser criativo através das estórias que aprende 

no decorrer de sua vida, pela convivência com as pessoas que conhece, com a comunidade em 

que vive, a partir daí ela reinventa o mundo. Saliente-se que em As Filhas do Arco-Íris, a 

narrativa não constitui uma história íntima e pessoal tampouco autobiográfica, mas sim uma 

narração envolvendo uma comunidade convivendo com mitos e lendas, ouvindo contos 

populares e fazendo despertar o imaginário. Fazendo uma relação entre Eulício Farias e 

Guimarães Rosa, percebe-se um diálogo que nos revela uma fonte de reflexão que abrange o 

imaginário, o real, o sobrenatural, o possível e o impossível. Nesse contexto, cabe ressaltar a 

reflexão de Jacqueline Held (1980, p. 48):  
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[...] razão e imaginação não se constroem uma contra a outra, mas, ao contrário, uma 

pela outra. Não é tentando extirpar da infância as raízes da imaginação criadora que 

vamos torná-la racional. Pelo contrário, é auxiliando-a a manipular essa imaginação 

criadora cada vez com mais habilidade, distância. O que supõe quase sempre 

possível, mediação do adulto, diálogo.  

 

Portanto, a análise, no caso, do “menino da doida” é como um jogo de montagem. 

Nesse sentido, procurou-se estender suas contribuições para a narrativa atravessando a “outra 

margem”, que é o campo crítico da literatura. Ao se lembrar das narrativas do velho, dos 

argumentos do padre e das armações do cego, do bêbado e do doido, o menino da doida 

convive com fantasias, mistérios, observando o sol, a lua, as chuvas, o arco-íris, mesmo assim 

critica tudo que ocorre na vila, principalmente por aprender as estórias e o discurso da ciência. 

Seu modo de narrar é moldado no decorrer da narrativa, recorda entre as estórias que vai 

narrando, alguns ditos populares, contos, anedotas, poesia, isso o faz criar uma realidade 

movida pela experiência. Dessa maneira, o menino percebe que eles encaram os problemas 

sociais e vivem aventuras, viagens e angústias, experiências que o estimulam para que conte a 

história da vila e recorde os acontecimentos para elaborar a narrativa das filhas do arco-íris. 

Conforme o pensamento de Ricardo Azevedo (1997, p. 103): 

 

Como o herói, todos nós buscamos a felicidade; queremos conquistar o nosso amor 

(queremos ser amados); fugimos da dor física e da morte; procuramos a estabilidade 

financeira; enfrentamos duros desafios (o trabalho, o desemprego, a concorrência, a 

falta de amor próprio, certa doença. Um mau patrão ou um professor zangado, num 

dado instante, podem transformar-se em bruxas, dragões e precipícios); sabemos que 

a sorte pode mudar; gostamos de uma moça “tão bonita quanto as estrelas, os raios 

do sol e as flores perfumosas do campo.” Em qualquer estágio da vida, com 4 ou 94 

anos, a trajetória e a atuação dos heróis será sempre importante referência de vida.  
 

Percebeu-se, portanto, que o menino em “As Margens da Alegria” e em “Os cimos” 

descobre o mundo, envolve-se com a alegria, convive com a felicidade tendo contato com 

uma espécie de encantamento e o consequente desencanto pela morte do peru. Logo, o 

menino continua sua experiência com o encanto de experimentar novos conhecimentos e volta 

a viver uma satisfação ao perceber um vagalume. O vagalume simboliza a luz, radia a 

esperança de que tudo possa ser diferente, de que sua percepção do mundo se ilumine para a 

mudança de comportamento, que é a alegria. Também pelas observações do ambiente natural, 

o contato com o tucano e a notícia da recuperação da mãe. O menino de As Filhas do Arco-

Íris procura mostrar as angústias, as confidências, refazendo sua trajetória para rememorar da 

forma mais simples possível a história da comunidade e vive a experiência de conviver com 

estórias populares, causos de assombração, engendrando sua paixão pela oralidade. Além 
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disso, brinca com o bêbado, observa como o cego enfrenta as dificuldades pela falta da visão 

e vive a alegria de conviver com o doido e sua incrível aventura para recuperar um chapéu e 

ter em seus braços a moça mais bela da vila de Gurinhatá. No artigo “Crianças enquanto 

atores sociais: As representações sociais em desenvolvimento”, Gerard Duveen (2003, p. 268) 

ressalta: 

 

Enquanto processo psicossocial, a construção de uma identidade é um modo de 

organizar significados que possibilitam à pessoa se posicionar como ator social. 

Uma identidade fornece os meios de organizar a experiência, o que contribui para a 

definição do Eu, mas o faz dando ao Eu um lugar no Mundo.   

 

No campo relacional da experiência literária, os textos de Eulício Farias e Guimarães 

Rosa fornecem a possibilidade de perceber como a criança vivencia o mundo, como encara a 

ciência e o desenvolvimento, e proporcionam a construção de novas realidades. No caso do 

Menino em Primeiras Estórias pelo reconhecimento da modernidade quando percebe a 

grande cidade, o uso de máquinas pesadas
26

 para fazer o trabalho de muitos homens, o passeio 

de avião, situações como a primeira vez que viu o peru e sua morte, o impacto de ver outro 

peru bicando a cabeça do primeiro e o aparecimento do vagalume. No que se refere ao menino 

da doida, ele consegue aprender contos populares e se surpreender com os causos da casa mal 

assombrada e da botija de ouro, com as investidas de Pedro Gago para conquistar Ana Amália 

e que para isso tem que enfrentar São Jorge e o dragão, com os ensinamentos sobre a 

geografia, os equinócios e solstícios: “Padre Santo, papadão pendurado, geográfico: Hoje, 

gente, é o primeiro equinócio do ano, ponto da órbita da terra em que se registra uma igual 

duração do dia e da noite. Padre Santo feliz e a alegria na face de todos. Inverno. (p. 25).”  

Assim, a identificação da representação expõe as relações entre os indivíduos em 

obras literárias – suas origens, características e consequências, tanto nos processos sociais 

como na interação com as pessoas e a elaboração de suas personagens representa o universo 

mágico de histórias que se aproximam de lendas e mitos. Desse modo, os meninos de 

Primeiras Estórias e o de As Filhas do Arco-Íris adquirem várias experiências, entre elas: a 

experiência da vida, da morte, da decepção em relação aos homens, do conhecimento 

científico, interagem com as pessoas e o mundo. Na vida de uma criança, é exatamente na 

interação com outras pessoas que o desenvolvimento cognitivo ocorre, principalmente porque 

na interação as crianças conseguem viver situações que as tornam livres para inventar. Sabe-

                                                 
26

 O narrador percebe o uso de máquinas modernas e destaca: “Ali fabricava-se o grande chão do aeroporto - 

transitavam no extenso as compressoras, caçambas, cilindros, o carneiro socando com seus dentes de pilões, as 

betumadoras. E como haviam cortado lá o mato? - a tia perguntou. Mostraram-lhe a derrubadora, que havia 

também: com à frente uma lâmina espessa, limpa-trilhos, à espécie de machado.” (ROSA, 2006, p. 53). 
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se que ao experimentar fantasias, a criança esquece seus problemas e passa a construir uma 

realidade só sua e esse brincar criativo, às vezes simbólico e imaginativo, faz a criança 

conhecer o mundo como um ambiente de faz-de-conta. Isso acontece, como vimos 

anteriormente, com o menino em “As margens da alegria” e com o menino de As Filhas do 

Arco-Íris. O primeiro, enfrenta o distanciamento da família por causa de uma doença da mãe, 

vive a aventura de voar no avião, passeia na imaginação e observa com curiosidade um peru e 

um vagalume; o segundo, encara desde cedo a orfandade e passa a viver com a tia, mas se 

aventura nas trilhas da imaginação com a inventividade e o convívio com os moradores de 

Gurinhatá. 

Nesse sentido, a experiência e a vivência aguçam a imaginação dos meninos para que 

eles elaborem uma nova realidade ao mesclar e confrontar elementos da ciência e da cultura 

no decorrer da narrativa. Observou-se também que os narradores dos textos destacados 

recorrem a estórias tradicionais, confirmando o que Walter Benjamin (2002, p. 198) 

expressou no texto “O narrador”: “A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que 

recorreram todos os narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos 

se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos.”  

O que se percebe é que nos textos de Guimarães Rosa e Eulício Farias encontra-se a 

participação de adultos, jovens e crianças que provam de experiências, de hábitos e práticas 

sociais, ou seja, eles vivem viagens, andanças, divertimentos, observam o exercício 

profissional através da convivência e passam por tarefas cotidianas, festas, atividades culturais 

e rituais. A construção do texto, tanto de Guimarães Rosa quanto de Eulício Farias, parece ser 

montada para que o leitor mergulhe na narrativa para enveredar em experiências simples, mas 

fantásticas no caso do primeiro e, no segundo, compartilhar contos, lendas e mistérios que 

envolvem as filhas do arco-íris e suas personagens. Portanto, em “As Margens da Alegria” e 

em “Os cimos”, o narrador mergulha na construção do tempo rememorado, do espaço, das 

personagens e principalmente da estória narrada. Já em As Filhas do Arco-Íris, o imaginário 

infantil é movido pelas estórias populares, pelas brincadeiras, de uma linguagem carregada de 

significados. Consequentemente, as representações da infância, nos casos em questão, têm a 

capacidade de brincar, experimentar, observar, interagir com o mundo e compartilhar 

experiências. Assim, se estabelece uma íntima relação com a realidade sem perder a 

identidade com a infância.  

 

 

 



130 

 

CAPITULO 4 

 

MEMÓRIA, HUMOR, REPRESENTAÇÃO E PROCESSO SOCIAL: ANÁLISE DO 

RELACIONAMENTO ENTRE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

 

4.1. O velho Pai Estêvão: Memória, Experiência e Morte 

 

Por mais familiar que seja seu nome, o narrador 

não está de fato presente entre nós, em sua 

atualidade viva. Ele é algo de distante, e que se 

distancia ainda mais. (Walter Benjamin. “O 

narrador.” 2002). 

 

Pai Estêvão é uma personagem dotada de muita experiência e conhecimento popular. 

Então, narra estórias antigas, contos populares, é considerado o homem mais velho de toda a 

comunidade de Gurinhatá. Cabe a ele narrar as tradições, os momentos históricos da 

comunidade, as andanças pelo sertão. Essa personagem é tornado o pai de todos os viventes 

de Gurinhatá e é chamado desse modo para demonstrar a autoridade entre os moradores da 

vila. Pai Estêvão se torna um excelente contador de estórias por acumular conhecimentos e 

experiências, faz com que a comunidade lhe respeite, com exceção do cego Formião, que 

sempre duvida das astúcias e dos relatos do velho. Destarte a reflexão de Walter Benjamin 

(2009, p. 21): “A máscara do adulto chama-se ‘experiência’. Ela é inexpressiva, impenetrável, 

sempre a mesma. Esse adulto já vivenciou tudo: juventude, ideais, esperanças, mulheres.” O 

que nos chama a atenção é que Benjamin alerta sobre a experiência do adulto em contraponto 

à falta de experiência do jovem. Em As Filhas do Arco-Íris, Pai Estêvão conhece mitos e 

lendas, o narrador destaca a lenda sobre as filhas do arco-íris e questiona se o velho a 

conhece: 

 

Agora é o olho-de-boi que vem crescendo. E as sombras? Não. As sombras, não. 

Vem ver, gente, o olho-de-boi bebendo a água do rio! Mudar de sexo quem quer? 

Elas foram, antes, meninos bebidos por um arco-da-velha igualzinho a esse numa 

manhãzinha de chuva. Pai Estêvão sabe? Paisagens. As sete cores que são cinco e as 

folhas azuis da árvore que não é. Ah, o mistério começa na outra margem. 

E é de lá que se faz a estória. No ladrar dos cães, o mugido estranho que se ouve, 

mas que não se atina bem de onde vem: ora, do ar; ora, da água; ora, debaixo da 

terra. É (contam) o lamento da Vaca Encantada cujo bezerrim teve a cabeça 

decepada, por vingança daquele escravo (tempos idos) dos maltratos que lhe infligia 

o seu senhor. Depois, castigos bárbaros do amo o pobrezim sofreu lá nas furnas do 

Já-Foi, ficando como sinal do exemplo aquela mão de sangue gravada na rocha. (p. 

10). 
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O sol aparece com um arco-íris no horizonte, pois não há mais nuvens carregadas de 

chuva interceptando os raios luminosos. Aos poucos a terra se aquece com a evaporação da 

água. “Agora é o olho-de-boi que vem crescendo.” A expressão caracteriza o 

desenvolvimento narrativo. O narrador sugere que se observe o arco-íris, primeiro como 

movimento de sucção das águas do rio (Vem ver, gente, o olho-de-boi bebendo a água do 

rio.); logo depois pergunta se alguém quer ser bebido pelo arco-celeste (Mudar de sexo quem 

quer?). Desse modo, há uma chamada para que o leitor venha participar e conhecer as filhas 

do arco-íris. Além disso, há alguns questionamentos quanto às sombras que marcam os 

mistérios e os acontecimentos da vila, E “Pai Estêvão sabe? Paisagens. As sete cores que são 

cinco e as folhas azuis da árvore que não é. Ah, o mistério começa na outra margem.” Pai 

Estêvão sabe de muitas estórias, será que sabe das filhas do arco-íris? O leitor vai encontrar 

um lugar que faz estórias, conhecer Gurinhatá, entrar na outra margem e imaginar o mugido 

estranho que ressoa no meio da mata, o lamento da Vaca Encantada numa fazenda distante e o 

sinal do exemplo da mão de sangue gravada na rocha para que não seja feito nenhum mal aos 

animais.  

O narrador vai retomando estórias, aventuras, busca colocar o leitor na roda para 

brincar e compreender a vida dos moradores de Gurinhatá. E Pai Estêvão, como conhecedor 

das terras brasileiras, da formação e fundação da vila, sabe como se originou a comunidade: 

 

O primeiro sinal: a chuva de fogo que caiu lá pras bandas do Grotão esturricando até 

as pedras. Prenúncios. O Maligno tomou conta disso aqui desde o primeiro dia. Pai 

Estêvão sabe: Foi uma vez um desalmado e feroz degolador de índios e de escravos 

quilombos. 

Porventura, tem a terra culpa da maldade deles? A terra é boa, só não dá quando rei 

sol não quer e os ventos da desolação afastam as nuvens que fogem para o mar e lá 

se escondem. Ah, bom mesmo é a gente cuidar do que está acontecendo, de verdade. 

(p. 11). 

 

Para Pai Estêvão, a falta de chuva é o primeiro sinal do abandono em que ficou o 

sertão por falta de bênçãos divinas, se caísse uma chuva seria de fogo para acabar de vez com 

a vegetação seca e o clima semiárido que assola o homem do campo. Pai Estêvão sabe por 

que o sertão é assim, conhece como o Maligno tomou conta da vila e o modo como fazia suas 

atrocidades contra negros escravos e índios, devastando a mata e mudando as paisagens. 

Ressalta-se que a terra não tem culpa do mal provocado contra índios e escravos, “a terra é 

boa e tudo dá”, só não é melhor por causa dos ventos que carregam as nuvens de chuva para 

longe do sertão. Nesse sentido, o narrador pede para que o leitor se detenha para o que está 
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acontecendo na vila e escute as estórias do velho, pois vai revelar algumas sobre a origem do 

Brasil, outras sobre o sertão e a crueldade praticada por exploradores bandeirantes. 

Tanto as estórias narradas por Pai Estêvão como as coisas que ele dizia na vila 

representam uma marcante influência no imaginário popular, como também fazem com que o 

menino observe a representação do poder do “Maligno” que manda e desmanda nas terras do 

sertão comandado pelos mandatários tais como bandeirantes, coronéis, policiais, juízes, 

políticos. O coronel Tidudô expulsa o negro Guabiraba de Gurinhatá, é contra o casamento de 

Dasdores com Zé Pepeu, protege alguns malfeitores, é nomeado prefeito. E Pai Estêvão conta 

a formação da sociedade onde quem manda são os poderosos que possuem terras. Suas ordens 

devem ser obedecidas, mas a habilidade de Pai Estêvão é com mitos, contos e lendas, a partir 

daí novas estórias vão sendo demarcadas por meio de velhos e novos provérbios: 

 

A estrela dalva caiu na poça dágua. Eu caio. Pode cair. Ixe. Na missa de domingo 

padre Santo só falava em castidade. Será? A estória começa na outra margem. Os da 

vila sabiam, mas neste mundo poucos podem dizer o que sabem. Só o negro é que 

tinha a barriga furada. Daí a ordem: Vinte e quatro horas pra deixar a vila e 

desaparecer no oco do mundo. Bem-aventurados os mandões que possuirão a terra. 

Bem que diz Pai Estêvão que o Maligno tomou conta disso aqui desde o primeiro 

dia. E foi e é e vai ser e continuará sendo. O major Idelfonso das Queimadas é outro 

que a palavra dele é uma ordem, e ai daquele que cair em desgraça. Em terra de 

sapo, menino, de cócoras com ele. Lá estão os cabeços azulados do Já-Foi. Os 

covões. E rei sol? Carneirinho, carneirão! ... (p. 15-16). 

 

A Estrela Dalva passou rasante e caiu na poça d’água e Pedro Gago iria apanhar para 

vender ou trocar por um gole de cana na venda. Alguns pontos são marcantes na memória do 

menino que começa a narrar e lembrar-se de tudo que aconteceu na comunidade. Primeiro, ele 

recorda o conto de assombração, da casa em que havia uma botija, e lembra: “Eu caio. Pode 

cair. Ixe.” Depois fala que na missa o padre Santo só falava de castidade, enquanto que todos 

cochichavam de ele ter um caso com Vina, a burrinha de padre da vila. Assim, o menino 

remonta o momento em que o negro Guabiraba foi expulso de Gurinhatá. Então, ao falar de 

Pai Estêvão, vão se preservando a sabedoria popular: “Bem-aventurados os mandões que 

possuirão a terra.” e “Em terra de sapo, menino, de cócoras com ele.” Recorda-se ditados 

consagrados pelo povo, incentivadores de tendências que ressaltam a obediência e 

subserviência. Nesse momento, o narrador passa a falar de Pai Estêvão e de suas palavras 

quanto à formação do Brasil, recordando que sempre o povo estará submetido ao poder dos 

mandatários e submetidos às suas ordens, numa situação em que os chefes políticos dão suas 

ordens e o destacamento policial serve para manter a ordem, havendo situações em que os 
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chefes policiais também dão as ordens. Pai Estêvão não esquece do Major Idelfonso, policial 

da cidade de Queimadas (PB).  

No meio dessas recordações, Pai Estêvão também abre espaço para as brincadeiras 

quando na conversa aponta para o céu e muda de assunto, olhando para as nuvens contando 

carneirinhos. Esses procedimentos demonstram uma linguagem permeada de elementos 

populares, o que marca a expressividade de Eulício Farias, evidenciando um forte diálogo 

com a cultura popular, seja no ponto de vista temático quanto no uso da linguagem.  

Em As Filhas do Arco-Íris, o que fica bem marcado é a presença de Pai Estêvão nas 

opiniões do narrador, o que mostra o quanto aprendeu com as revelações de que o mundo é 

dominado pelos poderosos e que o ancião associa isso ao Maligno como a representação do 

poder no Brasil desde a colonização. É dessa maneira que a narrativa se apresenta e que o 

narrador se inspira em Pai Estêvão para contar a história de Gurinhatá. É por isso que Pai 

Estevão é dotado de sabedoria e figura como um exímio narrador, um homem que detém 

muita experiência de vida, de conhecimento, que guarda muitos segredos na memória e que 

pela idade pode ter conhecido e vivido muitas coisas pelo sertão. Desse modo, ele se torna um 

personagem importante, que pelo passar da idade, por contribuir com a narrativa, através de 

relatos memoráveis, de suas lembranças, transmite costumes e tradições resguardados na 

memória para a manutenção da comunidade. Segundo Serge Moscovici (1978, p. 52): “A 

ciência se preocupa com controlar a natureza ou por dizer a verdade sobre ela; (a ideologia) 

esforça-se por proporcionar um sistema geral de objetivos ou por justificar os atos de um 

grupo humano. Por conta disso reclamam condutas e comunicações adequadas”.  

Em Gurinhatá, Pai Estêvão revela estórias que aprendeu durante toda a sua vida, entre 

elas: coisas sobre a criação do mundo, momentos da época do Brasil Colônia e causos do 

arco-da-velha: “Pai Estêvão nem sabe mais quantos anos tem. Da idade do Já-Foi? Ixe. Pai 

Estêvão tão corcundinha está que nesses dias vai bater com as ventas nos pés.” (p. 58). Ao 

contar estórias antigas, Pai Estêvão divulga muitas tradições para a comunidade e mantém 

viva a memória dos acontecimentos desde a origem do Brasil. Através dele, a comunidade 

aprende causos e estórias misteriosas. Imagina-se que Pai Estêvão saiba de tudo que 

aconteceu em Gurinhatá, pois participou da fundação e formação da vila, é espantoso seu 

tempo de vida, da idade do Já-foi. Sobre a questão da memória, Alfredo Bosi (1987, p. 53) 

destaca: “A memória é o centro vivo da tradição, é o pressuposto de cultura no sentido de 

trabalho produzido, acumulado e refeito através da História.”  

Além de demonstrar liderança sobre os moradores, por ser mais velho entre todos, só 

Pai Estêvão reconhecia os segredos da vila, sabia retratar os relatos antigos, isso por conviver, 
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lutar e conhecer a história e as terras brasileiras. É por isso que a representação social de Pai 

Estêvão serve para conduzir atitudes e orientar costumes e tradições. Visa assim dar forma às 

interações sociais da comunidade e proporcionar um padrão de conduta, isso para constituir 

uma representação da tradição enraizada de ideologias. Portanto, com muita experiência, Pai 

Estêvão dominava a tradição oral, revelando-a em suas estórias de índios, bandeirantes, 

escravos fugidos, matutos, da formação dos animais pela criação de Deus, do conhecimento 

que expõe a cultura popular e serve para atrair a atenção da comunidade. Então, as pessoas 

vão ouvir estórias do arco-da-velha: 

 

Pai Estêvão nos conta que foi ainda no tempo das Bandeiras. O bêbado Damião é 

que não se conforma com a estória daquele bandeirante que andou queimando 

cachaça para amedrontar índio. Um desperdício desse não se faz assim, à toa, e 

pessoa que procede não comete um crime desse. Funh. Aquilo só poderia ser mesmo 

o demônio em figura de gente, um anhangüera. (p. 57). 

 

 

Ao contar sobre a formação do Brasil, o ancião recorda o ciclo da cana de açúcar
27

 

com a queima das plantações para encontrar negros fugidos. Tal fato não agrada o bêbado 

Damião, que não entende como podiam queimar produto tão precioso, para ele aquilo só 

ocorria em detrimento da força do demônio em forma de gente. O interessante neste episódio 

é que nele estão reunidos: o menino, o bêbado, o cego e o doido: 

 

Mas o bêbado não conhecia a história daquele feroz e desalmado degolador de 

índios e escravos quilombos, que andou por aqui e fundou a vila e outros povoados. 

E Pai Estêvão: Contava meu avô que aquele celerado só de uma feita mandou passar 

a fio de espada mais de duzentos índios, sem motivo nenhum. Ia ele fazer uma 

matança de escravos fugidos e os índios não quiseram acompanhá-lo e, por isso, 

mandou degolar todos. Matava negro como quem mata arribaçã em época de 

desova. O que foi de quilombo foi exterminado por ele. Era casado, mas vivia 

amasiado com sete índias cariris e para onde ia levava todas. Conta uma lenda que 

essas índias eram brancas e filhas do arco-da-velha. Então, meu Pai Estêvão, essa 

estória é do tempo de Noé? Não, ceguinho, já foi dito que foi no tempo das 

Bandeiras. (p. 57-58). 

                                                 
27

 Conforme Gilberto Freyre (2004, p. 47-51), no processo do ciclo da cana-de-açúcar: “É terra doce sem deixar 

de ser terra firme: o bastante para que nela se construa com solidez engenho, casa e capela. [...] A qualidade do 

solo, completada pela da atmosfera, condicionou, como talvez nenhum outro elemento, essa especialização 

regional da colonização da América pelos portugueses que foi a colonização baseada na cana-de-açúcar [...]  A 

verdade é que foi no extremo Nordeste [...] que primeiro se fixaram e tomaram fisionomia brasileira os traços, os 

valores, as tradições portuguesas que junto com as africanas e as indígenas constituiriam aquele Brasil profundo, 

que hoje se sente ser o mais brasileiro. O mais brasileiro pelo seu tipo de aristocrata, hoje em decadência, e 

principalmente pelo seu tipo de homem do povo, já próximo, talvez, de relativa estabilidade. Um homem do 

povo [...] feito de três sangues, em outras terras tão inimigas - o do branco, o do índio e o do negro. Um negro 

adaptado como nenhum à lavoura do açúcar e ao clima tropical. Um português também disposto à 

sedentariedade da agricultura. Um índio que ficou aqui mais no ventre e nos peitos da cabocla gorda e amorosa 

do que nas mãos e nos pés do homem arisco e inquieto.”  
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Pai Estêvão revela que índios fugitivos veem um olho-de-boi e correm em sua direção 

para não morrerem. Ao atravessarem o arco-íris, os índios se transformam em belas índias e o 

desalmado bandeirante as prende e torna suas mulheres. Esta lenda segue a concepção 

indígena em relação ao arco-da-velha, pois remonta que as índias eram homens e se 

transformaram ao passar por debaixo do arco-íris. Destaca-se na narrativa que eram sete 

índias cariris: “As índias eram brancas e filhas do arco-íris” e foram aprisionadas.  

Na História do Brasil, encontramos um bandeirante que assume as características 

expostas por Pai Estêvão, fundando vilas e povoados, que viajou pelas terras do Rio Grande 

(capitania hereditária) e destruiu os movimentos de resistência negra. Domingos Jorge Velho, 

nascido na Vila de Parnaíba (SP), comandante da expedição que destruiu o quilombo dos 

Palmares, é considerado um dos bandeirantes mais sanguinários do período. Foi o primeiro 

desbravador do Piauí, chegou através da Bahia, procedente da região de Taubaté e do rio das 

Velhas. Jorge Velho, na realidade, era um cruel mercenário a soldo das autoridades ou dos 

criadores de gado do Nordeste. A serviço do senhor da Casa da Torre, Francisco Dias de 

Ávila, encarregou-se do apresamento de índios no sertão do Nordeste. Mais tarde, a serviço de 

João da Cunha Souto Maior, governador de Pernambuco, preparou e liderou uma grande 

expedição para combater os negros do quilombo dos Palmares e, com a ajuda de Bernardo 

Vieira de Melo, Sebastião Dias, Matias Cardoso de Almeida e Cristóvão de Mendonça Arrais, 

venceu os negros liderados por Zumbi (1694). Em seguida, foi designado chefe da expedição 

organizada para combater a confederação dos cariris, que subjugou indígenas nos estados de 

Piauí, Ceará e Maranhão. (GARSCHAGEN et al,2001, p. 322-323). Pelos serviços prestados, 

o bandeirante recebeu a patente de mestre-de-campo e morreu em Piancó (Paraíba), cidade 

natal de Eulício Farias de Lacerda.  

Pai Estêvão vai contando, de vez em quando é interrompido pelo bêbado, pelo cego ou 

pelo menino, mas não deixa que nenhuma interferência ocorra e continua, mesmo sendo 

contrariado, e com muita seriedade arma a narrativa da formação do Brasil. Pode-se associar 

as estórias de Pai Estêvão aos contos de Trancoso, estórias da Carochinha, pois há valores 

sociais. Como representação da tradição, essa personagem é dotada de uma expressão 

psicológica que advém do mundo da imaginação e da realidade vivida, apresentando contos 

de aventura e estórias, com sentenças, provérbios, refletindo uma época muito distante, com 

seus costumes, controles e moral. No Dicionário do Folclore Brasileiro, o autor assinala:  
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É a estória de Trancoso, conto de Fadas, da Carochinha, etc. É a importância capital 

como expressão de psicologia coletiva no quadro da literatura oral de um país. As 

várias modalidades do conto, os processos de transmissão, adaptação, narração, os 

auxílios da mímica, entonação, o nível intelectual do auditório, sua recepção, reação 

e projeção determinam valor supremo como um dos mais expressivos índices 

intelectuais populares. (CASCUDO, s.d., p. 236).  

 

O relato sobre índios cariris fugidos do degolador de escravos tem características 

populares, guarda resquícios das lendas indígenas. Eles passam pelo arco-íris para não serem 

aprisionados ou exterminados e por isso decidem tornarem-se mulheres. Ao verem um arco-

íris, atravessam-no em desespero e se transformam em lindas índias que são presas pelo 

bandeirante. Percebe-se que Pai Estêvão tenta dar continuidade à estória, mas antes de 

finalizá-la, eis que o cego Formião pergunta muito curioso: “Então, meu Pai Estêvão, essa 

estória é do tempo de Noé?”. A intervenção do cego não tira a seriedade de Pai Estêvão, que 

lhe responde como quem destacasse o início da narrativa. O cego é repreendido para 

acompanhar a narrativa. Pai Estevão percebe que o bêbado Damião não aceita os fatos da 

queima da cana de açúcar e o cego Formião duvida muito da história narrada, mesmo assim 

continua sem dar muita atenção às intromissões e aos questionamentos do bêbado e do cego.  

Segundo Pai Estêvão, sete índias cariris eram brancas e filhas do arco-íris, ressaltando 

que tentaram fugir, porém foram alcançadas e aprisionadas, tendo que manter relações sexuais 

com o bandeirante, tornando-se suas escravas e mulheres. Nessa relação das índias com o 

explorador não há mais revolta, elas ficam condicionadas a gerar os filhos da nação, formando 

as vilas pelas redondezas. Quando acaba a estória, eis que o cego Formião intervém 

suspeitando da história narrada. Na comunidade, ninguém podia imaginar que a estória 

contada por Pai Estevão fosse causar suspeita e logo o cego, que é desprovido de um sentido 

vital, desconfia da veracidade dos fatos. Na comunidade, o cego é um dos únicos moradores 

que não admite determinados discursos e somente alguém desprovido da visão poderia tentar 

tirar Pai Estêvão do sério.  

O velho conta as estórias tradicionais. Faz seu relato da lenda das filhas do arco-íris, 

dos índios cariris que, por vingança, destruíram um povoado inteiro. O menino quer saber 

mais informações sobre a estória narrada, intervém na narração, então Pai Estêvão explica 

sobre a formação dos povoados, vilas e fazendas, destacando a invasão dos portugueses, 

dizendo “o Maligno tomou conta disso aqui desde o primeiro dia. A terra é boa. E os seus 

moradores? Ah.” A formação do Brasil, a exploração das terras, os massacres de índios e 

negros, tudo é narrado por Pai Estêvão, mostrando que um sanguinário bandeirante dominou 
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essas terras e fundou vilas, povoados e fazendas e em troca disso matou, massacrou e 

exterminou índios e escravos. E o velho continua narrando para os moradores: 

 

Aquele desalmado também era bandeirante e para aqui veio a mandado do Rei, a fim 

de perseguir os coitados dos índios e dos escravos quilombos. Então esse rei que 

mandou também era malvado? Sim, menino, todo rei é malvado. Apois bem. 

Chegando ele aqui, com os escravos que trazia, pretos e índios, fundou o povoado e 

uma fazenda de gado aqui, por perto, que estendeu depois pelo sertão. Diz que aí os 

índios cariris, por vingança, vieram numa noite de agosto como esta e destruíram a 

povoação, matando todo mundo. E o que foi que os índios fizeram com o 

bandeirante malvado? Menino, aquele excomungado fundava um arraial aqui, outro 

acolá e não morava em nenhum deles. Vivia era nos matos dando caça, sem tréguas, 

a escravos quilombos e preando índios. Ele fez foi voltar depois com mais ódio 

ainda. Fez uma chacina medonha nos cariris e fundou um novo povoado que deu o 

nome de Gurinhatá, até hoje. Quer dizer, Pai Estêvão, pelo que se vê, isso aqui não 

teve um bom começo não. Ora se..., menino. O Maligno tomou conta disso aqui 

desde o primeiro dia. (p. 58). 

 

Para Pai Estêvão, um bandeirante, explorador das terras brasileiras, é fundador de 

Gurinhatá e foi quem instituiu a vila. É assim que Gurinhatá se torna uma espécie de 

comunidade tradicional, formada por pessoas que gostam de ouvir estórias nas calçadas. A 

tradição é base da construção da história de forma que mitos, lendas, contos narrados se 

incorporam na vida social, cria-se leis regendo costumes, os quais vão se modificando ao 

longo do tempo e reformulando a tradição. 

Como representação da tradição, Pai Estêvão se torna um ser resistente à morte, 

transmitindo valores espirituais de geração a geração, principalmente quando narra estórias 

antigas e populares que se materializaram em sua memória ao longo do tempo, fazendo 

Gurinhatá recordar costumes dos velhos contadores. E pode-se imaginá-lo como um mito 

imanado de experiência e sabedoria pelos anos vividos e pela resistência. Os moradores de 

Gurinhatá não acreditam que ele venha morrer, pensam que tenha feito um pacto com a 

Morte, lembram que Pai Estêvão tem muitos anos de vida, que já se foram quase todos os 

seus familiares e que em suas estórias há uma em que um homem fez um pacto com a Morte 

para viver muitos anos, isso faz a comunidade desconfiar que também tenha feito o mesmo. 

Suas atitudes sociais refletem sentimentos em relação à dependência de suas relações 

interpessoais.  

A oportunidade e o status do velho afetam o comportamento da comunidade, refletem 

a supervalorização da tradição através de processos populares, da conservação temática em 

torno da formação do Brasil, a adaptação, circulação e modificação de fórmulas. Segundo 

Affonso Romano de Sant’Anna (2006, p. 10): “Narrar é uma forma de sobreviver e afastar a 

morte. Igualmente em As mil e uma noites, as peripécias que Sherazade vai desfiando noite 
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após noite é o estratagema para postergar a sua morte.” Pai Estevão narra seus contos e 

demonstra resistência para sobreviver. Em suas memórias há a presença de confiança, 

sabedoria e experiência para fazer a comunidade imaginar um mundo fantástico e esperar que 

venha outro dia e participar novamente das estórias.  

No relato de Pai Estêvão, ele viu de perto os acontecimentos de exploração das terras, 

a formação de vilas, o ataque aos índios e a caça aos negros fugitivos. Remontando à 

colonização do Brasil, também encontramos lendas e mitos do nosso folclore. 

Consequentemente, as estórias representam suas lembranças muito remotas e Pai Estêvão vai 

contando e tornando-as algo novo cada vez que conta ao seu público cativo: 

 

Todo mundo diz que ele fez um contrato com a Morte para que ela se esquecesse 

dele. Morreram-lhe todos: mulher, filhos, parentes e o único sobrevivente que resta 

é a neta (ou bisneta?), a Sinha Rita, que cuida dele e bem entrada em anos também 

já está. Padre Santo é quem gosta de caçoar com Sinha Rita e diz que ela puxou ao 

avô e já tomou a Morte por comadre. (p. 58). 

 

Em Gurinhatá, a tradição continua viva, ativa, e os elementos orais são sempre 

resgatados por Pai Estêvão, suas narrações se perpetuam na voz do menino, e como afirma 

Hernandez “a palavra tem um caráter sagrado derivado de origem divina e das forças nela 

depositadas.” (HERNANDEZ apud CHAGAS, 2006, p. 25). Percebe-se, no relato de contos, 

lendas, a presença de mitos, isso revela que os registros da cultura popular se caracterizam 

pela ação constante nas estórias narradas para a comunidade. Nesse sentido, o corpus do 

conhecimento elaborado com o saber da tradição é absorvido pelos membros da comunidade, 

sendo que o conhecimento do velho é dotado pela experiência vivida e por isso é cheio de 

sabedoria. Além disso, segundo Luís da Câmara Cascudo (2006, p. 27), “Entende-se por 

tradição, traditio, tradere, entregar, transmitir, passar adiante, o processo divulgativo do 

conhecimento popular ágrafo.” Pai Estêvão representa a tradição e com isso dá o passo para 

que novas gerações descubram a ciência do saber. Nesse contexto, na perspectiva de Serge 

Moscovici (1978, p. 85), “Sendo um conhecimento de primeira mão, é um terreno onde nasce 

e prospera a ciência. Segundo, como soma de imagens mentais e de laços de origem 

científica, consumidos e transformados para servir na vida cotidiana”. 

Se Pai Estêvão fez ou não contrato com a Morte, ninguém sabe, mas todos discutiam 

sobre isso, sempre lembrando como a foice poderia vir buscar o velho. Na vila, falam que 

morreram os familiares mais próximos: mulher, irmãos, filhos, netos, todos os parentes. No 

entanto, o único sobrevivente que lhe restou foi uma senhora que nem se sabe se é sua neta ou 

bisneta. Cabe a ela cuidar dele e o que se observa é que ela “bem entrada em anos também já 
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está”. Na vila, se acredita, que pelos anos vividos, Pai Estêvão tenha feito um acordo com a 

Morte, ninguém admite sua morte, pois ele está presente há muito tempo na comunidade e 

quase não há mais parentes vivos. Esse processo de tradicionalização é caracterizado segundo 

Zumthor (apud CHAGAS, 2006, p. 25-26): 

 

São os mais velhos que vão contando suas histórias e com isso “iniciando” novas 

gerações as novas gerações; por isso, costuma-se se dizer que “cada velho que morre 

é uma biblioteca que se perde”. Se bem que as sociedades arcaicas passam a cultuar 

esses mortos como se estivessem presentes, pois, através dos rituais da tradição oral 

e “através dos ouvintes sobre os quais ela age, são os mortos que ela visa, como 

destinatários últimos: fundadores e fiadores, fora vicissitudes” [...] 

A memória nessas culturas é imprescindível para a conduta do povo, isso se pauta 

pelos antepassados, uma vez que o passado serve como referência, não somente para 

conduzir a população, bem como, para explicar os fenômenos que ocorrem naquelas 

comunidades.  

 

Em As Filhas do Arco-Íris, as lembranças que o narrador retoma marcam a memória 

de Pai Estêvão e fazem imaginar que narrativas tradicionais acompanham os homens no 

decorrer do avanço da idade e que cada um quer manter seus relatos vivos para os que o 

ouvem. Quando narra suas estórias, Pai Estêvão mantém a comunidade unida, as pessoas não 

costumam se dispersar para ouvir os causos, estórias do arco-da-velha, mas quando ele é 

levado, todos se dispersam ou se dirigem para suas casas. 

As estórias estimulam a curiosidade de todos, as pessoas se mantêm atentas e não 

querem se dispersar, querem sempre ouvir de novo, mas a contação de estórias se encerra por 

aquele dia, se não fosse pela interferência de Sinha Rita, a comunidade continuaria ali. Pai 

Estêvão parece não gostar de ser interrompido e passa a resmungar, reclamar e os ouvintes 

não gostam da saída dele. Isso também acontece com o leitor de As Filhas do Arco-Íris, que é 

atraído pela leitura e o conhecimento de estórias do arco-da-velha. Ao olhar o passado, 

perceber e nortear tradições, manter a comunidade unida, Pai Estêvão mostra o quanto são 

importantes os valores ditados em contos, lendas e mitos.  

A memória de Pai Estêvão é fundamental para que a conduta dos moradores da vila 

seja cheia de costumes. Dessa maneira, o ancião é um mediador da tradição para a sociedade 

de Gurinhatá, pois o seu passado serve como referência, não só para narrar, mas também para 

conduzir e explicar os acontecimentos que ocorrem na comunidade. Isso leva a oralidade a se 

tornar extremamente relevante em sociedades regidas pela tradição. Portanto, a comunidade e 

Pai Estêvão configura uma situação de que diferentes gerações se relacionam através da 

experiência social, da vida, dos valores, isto é, da tradição. No entanto, pode haver conflitos 

motivados pela mudança nos hábitos, costumes e sendo que a tradição remete à ideia de 



140 

 

permanência, na medida em que se passa a ter consciência da tradição, esta permanência vai 

depender da capacidade de que as expressões tradicionais possam mantê-la em movimento. 

As narrativas proferidas por Pai Estêvão marcam a sua realidade de um tempo 

distante, em seu discurso há uma forma de argumentar em que se estabelece uma voz de 

autoridade, uma visão peculiar do tempo em que viveu, suas palavras retratam a experiência, a 

memória social. Os argumentos de Pai Estêvão remontam sugestões de nomes, indicações de 

tempo remoto, acontecimentos históricos, tudo se configura como ensinamentos morais e 

serve para dar autenticidade ao relato. De acordo com o pensamento de Câmara Cascudo 

(2006, p. 34), “A finalidade não é distrair ou provocar sono às crianças, mas doutrinar, pondo 

ao alcance infantil e popular, por meio de apólogos, estórias rápidas, o corpo de ensinamentos 

religiosos e sociais que preside a organização do grupo.” Nesse sentido, a forma de narrar 

associada a marcas históricas, indicações de acontecimentos, utilização da memória social 

para relatar o que aconteceu em um tempo distante serve para atrair a atenção e manter a 

concentração do ouvinte/leitor/receptor. Isso remonta à ideia do narrador, conforme Walter 

Benjamin (2002, p. 221): 

 

O narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos: não para 

alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, como o sábio. Pois pode 

recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que não inclui apenas a própria 

experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O narrador assimila à sua 

substância mais íntima aquilo que se sabe por ouvir dizer). Seu dom é poder contar 

sua vida; sua dignidade é contá-la inteira. O narrador é o homem que poderia deixar 

a luz tênue de sua narração consumir completamente a mecha de sua vida. [...]. O 

narrador é a figura na qual o justo se encontra consigo mesmo.  

 

Pai Estêvão se configura como um narrador que, por sua sabedoria, conta como se 

aconselhasse a comunidade. A figura do contador de estórias se torna importante, pois ele 

consegue, através de seus relatos, transmitir tradições e costumes, aspectos fundamentais na 

transmissão e manutenção da memória coletiva. Na narrativa, o menino recria muitos 

provérbios, recorrendo aos ensinamentos de Pai Estêvão. Para isso, o velho recorre aos 

conhecimentos e habilidades que adquiriu em toda sua vida, como se guardasse um acervo de 

recordações na memória, uma parte de coisas vividas de sua própria experiência e outras de 

estórias da experiência alheia.  Isso se explica conforme a seguinte assertiva de Câmara 

Cascudo (2006, p. 35): “Quem assistiu à audição de uma estória, entre pescadores numa praia 

ou sertanejos numa fazenda, poderá medir o grau de solidariedade coletiva com o 

desenvolvimento do assunto.” Neste mesmo parâmetro, o narrador de As Filhas do Arco-Íris 

recorda provérbios e narrativas, assim vai criando e recriando novas aventuras:  
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Olha a doida! Pega a doida! As más-línguas. Deus se esconde por detrás do cabeço 

das nuvens e tudo vê. Um dia virá. A justiça de cima tarda mas não falha. Deixe 

estar que eles vão ver como a porca torce o rabo. [...] 

Porventura, tem a terra culpa da maldade deles? A terra é boa, só não dá quando rei 

sol não quer e os ventos da desolação afastam as nuvens que fogem para o mar e lá 

se escondem. Ah, bom mesmo é a gente cuidar do que está acontecendo, de verdade 

Trá lá lá lá lá... (p. 11, grifos nossos). 

 

No trecho anterior, observa-se que o narrador vai apresentando provérbios, ditos 

populares, entre eles de que Deus consegue, por trás das nuvens, vê tudo o que homem faz e 

mesmo que alguém tente se esconder não conseguirá, pois a justiça de Deus tarda, mas não 

falha. A doida procura amaldiçoar os meninos que caçoam dela dizendo: “Deixe estar que eles 

vão ver como a porca torce o rabo.” Ela tem esperança de que Deus puna ou que faça o que 

tem de ser feito contra quem zomba dela e consiga resolver o problema afastando-os. O 

narrador acrescenta sua concepção sobre a região, salientando que no sertão “A terra é boa, só 

não dá quando rei sol não quer e os ventos da desolação afastam as nuvens que fogem para o 

mar e lá se escondem.” Mesmo vendo os meninos caçoarem da tia, o menino continua suas 

brincadeiras na rua, expressando que devia cuidar do que estava acontecendo na vila e sai 

cantarolando. 

O maior dom de Pai Estêvão é poder contar sua extensa vida, marcada de observações, 

tradições e costumes. Nisto, o narrador vai aprendendo a criar frases, lembrar ditos populares, 

recordar com sabedoria tudo que aconteceu em Gurinhatá. Desse modo, pode-se caracterizar 

Pai Estêvão como um articulador da tradição oral na narrativa, sendo que o maior beneficiário 

é o menino da doida que aprende e experimenta desta tradição. E Pai Estêvão expressa em seu 

discurso um argumento de autoridade, demarcando experiência e sabedoria naquilo que narra. 

É possível verificar que seus relatos servem para certificar suas narrativas e dar-lhes 

autenticidade, associando ao modo de contar algo que ocorreu há muito tempo, chamando a 

atenção dos seus ouvintes. Por isso, a relação do velho com a comunidade envolve uma visão 

particular de mundo, de um passado que representa suas lembranças, integrado à sua memória 

e às experiências, constituído de tradições que se inter-relacionam e interagem entre si. Nessa 

perspectiva, conforme Hernandez (2005 apud CHAGAS, 2006, p. 26):  

 

[...] a tradição oral envolve uma visão peculiar de um mundo considerado um todo 

integrado em que seus elementos constitutivos se inter-relacionam e interagem entre 

si. Vale dizer que a tradição oral explica a unidade cósmica, apresentando uma 

concepção do homem, do seu papel e do seu lugar no mundo, seja ele mineral, 

vegetal, animal ou mesmo a sociedade humana. 

 



142 

 

Os relatos de Pai Estêvão se diversificam em contos, mitos, provérbios, estórias da 

exploração do interior do Brasil. Traz em sua memória uma série de acontecimentos que 

desafiam o imaginário do menino. Nas calçadas da vila, expõe, durante à noite, suas 

recordações de viagens e experiências no sertão:  

 

Agosto é o mês dos bate-papos nas calçadas. Luão paidégua clareando tudo e o 

vento fresco da noite arrastando folhas na rua. Os alísios. Estória puxa estória e o 

tempo vai. Pai Estêvão é a figura central. No calçadão da igreja, todos se reúnem, 

homens e meninos, para ouvi-lo, uma vez que o velhinho já viu coisas do arco-da-

velha. Conta até como Deus pôs nome nos bichos. A girafa, por exemplo, por causa 

daquele pescoção enorme girando, girando, por cima da copa das árvores. O leão foi 

por causa do rugido: ããão. O cavalo vê-se logo pela cara. Uma ave preta com um 

andar daquele só podia ser um urubu. E o porco? Um bicho que só come porcaria 

podia ter outro nome? Pois é, gente, Deus deu o nome a cada bicho pelo que ele é ou 

pelo que ele faz. Uns, como a cobra, pelas duas coisas. Hein, meu Pai Estêvão, como 

foi que um bicho ficou com mais de um nome, como o jegue? O jumento, ceguinho, 

carregou Nosso Senhor no lombo. Sabia ou não sabia? O cego fez que sim e pelo 

jeito de resmungar via-se logo que ficou na mesma. Chico Mãozinha quer saber 

agora qual o causo mais importante que Pai Estêvão presenciou ou tomou parte, 

quando nos tempos de sua mocidade. (p. 59-60). 

 

O mês de agosto é marcado pelas conversas nas calçadas e como não há festas para 

que as pessoas possam se divertir, Pai Estêvão conta segredos e mistérios sobre fatos e 

recordações importantes. A lua cheia clareando a noite, o soprar do vento na rua espalha as 

folhas como se anunciasse a vinda da chuva. Quando acontece essa mudança no clima, logo 

virão as chuvas de inverno. Na vila, o ancião, figura central, narra para todos, no calçadão da 

igreja, sem nenhuma distinção, as aventuras do arco-da-velha. Algumas pessoas querem ouvir 

mais, esperam por mais estórias, mas a noite avança e Pai Estevão precisará ir embora. Entre 

as estórias contadas estão contos etiológicos de como Deus criou o mundo e os animais, 

destacando que a nomeação dos bichos era feito de forma particular, seja pela característica, 

comportamento ou modo de ser. Pela experiência de vida e pelo conhecimento popular, Pai 

Estêvão expõe contos etiológicos de acordo com a sua recordação, apresentando-os sem 

muitos detalhes, o que surpreende Chico Mãozinha, um dos moradores, que gostaria muito de 

saber qual o “causo” mais importante na vida de Pai Estevão. 

As relações entre a infância e a velhice mostram como as personagens apresentam 

suas experiências de conhecimento e de vida. Considerando os textos analisados, pode-se 

ressaltar que seus narradores expõem impressões da infância e ao mesmo tempo trazem 

personagens que apresentam uma velhice que ultrapassa o tempo, o que ocorre As Filhas do 

Arco-Íris com Pai Estevão e em Primeiras Estórias com a velha Nenha no conto “Nenhum, 

nenhuma”. O que se pode concluir é que o universo de correspondências da narrativa rosiana 
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com a obra euliciana pode ser aproximado pelas características dos escritores se utilizarem do 

narrador benjaminiano.  

 

4.1.1. A morte de Pai Estêvão 

 

Pai Estêvão sempre demonstrou sua sabedoria, falando sobre sua existência repleta de 

histórias. Em Gurinhatá, ele assume uma autoridade pela sabedoria que emite através de seus 

contos e o que conta se torna um aprendizado para o menino que começa a narrar o que 

acontece na vila. Logo, o menino aprende a apreciar a natureza, o movimento dos astros, o 

andar das pessoas, as relações entre o cego, o bêbado, o doido e a comunidade, tudo vai se 

transformando em elementos narrativos e vão aflorando pelas suas lembranças. Mas Pai 

Estêvão é levado pela foice. A sua memória ficou nas lembranças do menino, que começa a 

narrar e elaborar novas estórias:  

 

Era bom que Pedro Gago fosse se encontrar com Guabiraba, por aí. Os cafundós. O 

negro ia se rir muito da surpresa. Pedro Gago e suas miragens. Só assim Guabiraba 

ia se lembrar de Gurinhatá e de suas pessoas. Tia Jana, Tonica, o Menino da doida e 

até da burrinha-de-padre, entrando no quintal do casarão, à meia-noite. Ah, como ele 

ia se lembrar. E a cantiga do bêbado Damião? 

Bota a burrinha pra dentro, 

pro sereno não molhar 

olêlê, olêlê! (p. 89). 

 

 

O que o menino mais queria era que Guabiraba soubesse de tudo que aconteceu na 

vila. É assim que ele faz uma reflexão da memória de Pai Estêvão para instituir seus relatos ao 

leitor. Então, os contos, as lendas e os mitos fazem parte da memória cultural do menino, é 

por isso que, ao ouvir os elementos orais narrados por Pai Estêvão, acredita que as coisas que 

acontecem na vila se associam aos contos e lendas que perpassam pela comunidade.  

A “memória cultural” atribuída ao ancião se deve à representação da tradição emanada 

pelo relato oral, por seus conselhos e expressões. Pode-se inferir que seus ensinamentos são 

dotados do senso comum, dele se constrói a ideologia e as representações sociais de forma 

compartilhada com a comunidade de Gurinhatá. É somente com a morte de Pai Estêvão que 

as narrativas vão começando a ser questionadas e de certa forma desacreditadas. Nesse 

sentido, estórias como o desalmado bandeirante, as filhas do arco-íris, a Morte por comadre, o 

boitatá aparecem na memória do menino como uma série de imagens que passam a fazer parte 

de seus sonhos: 
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Vou lembrando-me das estórias de Pai Estêvão. Aquelas mulheres índias, filhas do 

arco-da-velha. Lendas. Meninos foram correndo pelas matas e numa manhãzinha de 

chuva foram tomar banho no rio. O arco-íris. Entra, menino... O diabo é quem vai 

tomar a Morte por compadre. Ixe. Serpente como fogo com a espada de São Jorge e 

os cascos do cavalo. A cantiga de tia Jana? Tonica, não ralhe com a coitadinha não! 

Bom, a gente dormir com um raiozinho de lua na cara. E.... 

Adormeci e passei a noite sonhando com tia Jana dando com um cabo de vassoura 

na cabeça de um dragãozinho que queria comer os ovos da guiné.  (p. 62).  

 

Em Gurinhatá, todos ficam na expectativa de ouvir as estórias de Pai Estêvão, mas eis 

que ele morre e a comunidade começa a pensar no dançador pelado, imaginam que ele 

poderia se esconder, se disfarçar o quanto quisesse e mesmo se tivesse pactuado com a Morte, 

ela não perderia tempo em cumprir o acordo, viria com certeza para encontrá-lo. E Pai 

Estêvão fechou os olhos e não abriu mais, quem iria contar estórias do arco-da-velha, quem 

iria reunir toda a comunidade na calçada, quem?  

Segundo Marta Anadon e Paulo B. Machado (2001), o senso comum se nutre de dois 

aspectos: o primeiro refere-se ao conjunto de conhecimentos originados das tradições e 

experiências compartilhadas; e o segundo se refere às imagens mentais e excertos de teorias 

científicas modificadas para servir à vida cotidiana. A orientação de um comportamento 

construído pelo senso comum se constitui por uma gama de saberes construídos 

historicamente que colaboram para a constituição de representações sociais mais enraizadas e, 

consequentemente, mais estáveis. Desse modo, o senso comum orienta não apenas o 

comportamento individual, mas toda uma coletividade, podendo determinar práticas, 

costumes e atitudes. 

A morte ronda por Gurinhatá, tornando-se uma constante preocupação para os 

moradores da vila. Eles temem ser arrastados para o fundo do poço pelo Boitatá ou atacados 

pelo Pai-do-Mato, temem a cheia do rio, a Estrela Dalva cair do céu, dragões descerem em 

suas casas, porém indiscutivelmente todos sabem que a morte virá e levará alguém em sua 

jornada. E como Pai Estêvão tinha muitos anos de vida, todos imaginavam quão esperada era 

sua morte e ela não iria passar despercebida para a comunidade. Walter Benjamin (2002, p. 

208) faz uma importante declaração sobre a morte: “A morte é a sanção de tudo o que o 

narrador pode contar. É da morte que ele deriva sua autoridade.” E a morte de Pai Estevão se 

revela como uma grande perda para a comunidade, que perde aquele que figura a maior 

autoridade representativa da vila. A comunidade ficou em polvorosa, o dia pareceu mais 

triste, a Morte veio buscar Pai Estêvão e nem deu tempo de ele se disfarçar: 

 

Pai Estêvão fechou os olhos como um passarinho. Mãos na cabeça, Sinha Rita não 

sabia o que fazer, não fosse a ajuda dos outros. Lá de casa, ninguém foi ao velório 



145 

 

causa da doença de tia Jana. Dona Lu e madrinha Ângela tomaram conta de tudo. 

Nove horas e dezessete minutos passou o enterro e o dia que amanheceu alegre ficou 

triste. Adonde foram os pássaros da manhã? O dragão não vai cair mais no fundo do 

quintal da casinha de telhado baixo, lá do fim da rua. E Pai Estêvão não era besta de 

abrir porta pra serpente entrar. Era? A Foice esquece um ente, esquece, esquece e, 

quando menos se espera, pof! era uma vez um passarim. E Pai Estêvão nem deu 

tempo de disfarçar-se naquele dançador pelado.
28

 Quando viu, já estava dentro 

daquele caixão coberto de preto e levado (para adonde?) pelas sete filhas do arco-da-

velha. Lá vão elas, gente, levando o Pai Estêvão para outra margem. Ah. (p. 69-70). 

 

Pai Estêvão fechou os olhos, não era de se esperar que ele morresse, mas a Morte não 

esperou por mais um dia e o levou. A morte de Pai Estêvão provoca emoções fortes no 

menino, que nem sai na rua para ver o funeral. Quem ficou mais desesperada foi Sinha Rita, 

que nem sabia o que fazer, a quem procurar senão a ajuda dos moradores da vila. O menino 

recorda que não foi para o velório por causa dos problemas da tia. Coube a Dona Lu e Ângela 

arrumar a sala para expor o morto, foram elas que tomaram conta de tudo. Assim que o dia 

amanheceu, toda a vila estava triste, quem sentiu mais a falta do velho foi o menino da doida, 

ele nem pôde visitar, apenas observou com muita curiosidade o funeral passar. A tristeza pela 

perda do ancião abala os sentimentos do menino quanto ao futuro da comunidade. Mesmo 

assim, se ver na liberdade de criar novas estórias.  

O ancião se transforma na narrativa: primeiro todos se lembram dele como quem 

contava estórias, depois como alguém que tentou enganar a morte e sem sucesso não 

conseguiu, agora veem as filhas do arco-íris levarem seu caixão para a outra margem, que o 

significa um ambiente espiritual, divino. Nesse sentido, o velho é uma espécie de mito que fez 

da morte sua comadre.  

Perante as observações do narrador e da comunidade de Gurinhatá, pode-se 

acrescentar que o morto provocava muita expectativa quanto ao tempo de vida que já havia 

aproveitado e sua morte surpreende a todos. A solenidade, o cortejo marcante faz o menino 

narrar novas aventuras:  

 

Pai Estêvão na sua última viagem. Mas Pai Estêvão não ia agora pra mais perto do 

dragão e dos cascos do cavalo de São Jorge? E o Maligno? Esse tomou conta da vila 

desde o tempo em que ele (Pai Estêvão) era menino. E quem sabe quantos anos Pai 

Estêvão tinha? Do tempo dos quilombos. 

                                                 
28

 Essa estória de “dançador pelado” é marcante no ensaio Enganando a morte, de Câmara Cascudo. O 

folclorista potiguar recorda: “MEU TIO Martinho Ferreira de Melo, irmão de minha avó paterna, era homem 

chistoso e de agradável convívio. Poucas horas antes de morrer, desejou fazer a barba "para a morte não o co-

nhecer" e deixá-lo em paz. A crença ainda comum e popular no Brasil, e em quase tôda a parte dêste mundo, é 

que a morte pode ser iludida por um artifício e a fúnebre viagem adiada. Tendo ordem de levar alguém para o 

outro mundo, a morte deve cumprir a determinação nos limites da identificação exata. É mandato intransferível 

mas não de impossível engano.” (CASCUDO, 1971a, p. 100). 
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Diz que existe uma negra velha que fugiu de um que é da idade dele. É a Mãe Maria 

que mora sozinha numa furna de um serrote que tem o nome dela, lá pras bandas das 

Alagoas. Diz que ninguém nunca chegou a vê-la no fundo da loca onde vive. Sabe 

rezas fortes e adivinha tudo até secas e enchentes. É lá que Lampião e outros 

cangaceiros vão sempre lhe fazer visitas. Ixe. 

Será que Pai Estêvão era irmão de Mãe Maria? Mas de reza Pai Estêvão só sabia mal 

o Pai-Nosso e essa estória de adivinhar também não era com ele. Agora, como Deus 

pôs nome nos bichos e outras coisas mais, nisso, sim, Pai Estêvão botava qualquer 

Mãe Maria no bolso. Vão ver que essa Mãe Maria foi uma que escapou, por milagre, 

das unhas daquele desalmado e feroz bandeirante, degolador de índios e escravos 

quilombos, que andou por estas bandas fazendo misérias. Mãe Maria não é também 

comadre da Morte? Anh! A Foice esquece, esquece e, um dia, pof! (p. 76).  

 

Pai Estêvão fica na memória da comunidade, fez sua última viagem, atravessou para 

“outra margem” para contar mais estórias. A grande dúvida é quem iria contar sobre o dragão 

e os cascos do cavalo de São Jorge. E sobre o Maligno que governa as terras? Quem iria 

contar sobre o tempo dos Quilombos? O narrador não quer se comprometer de criar estórias e 

usa sempre a expressão “Diz que”. Fala de uma negra fugida do quilombo que teria a idade de 

Pai Estêvão e completa que “Mãe Maria”, nome da velha, mora sozinha em Alagoas no que 

ele chama de “furna de um serrote” que, pela antiguidade, colocaram o nome dela. A estória 

de Mãe Maria é um mistério, será que ela poderia ser encontrada? O narrador expõe uma série 

de informações sobre ela, como o lugar que morava, o que fazia (rezas fortes e adivinhas 

sobre tudo, até secas e enchentes), o que se poderia encontrar caso buscasse sua localização 

(Lampião e outros cangaceiros) e que ninguém chegou a vê-la. Mas que relação Mãe Maria 

teria com Pai Estêvão? Não há muitas explicações sobre isso, mas questionamentos quanto o 

parentesco que podia haver entre os dois. É então que se revela que a maior habilidade de Pai 

Estêvão não era de fazer rezas ou advinhas, mas de contar causos e outras aventuras. À 

medida que o narrador expõe sobre Mãe Maria, usa elementos orais como “ixe”, “anh”, “pof” 

expressam significados de surpresa, dúvida e consequência. Logo, o narrador relembra dos 

contos de Pai Estêvão, tentando relacionar o relato sobre Mãe Maria ao desalmado e feroz 

bandeirante, degolador de índios e escravos quilombos, que andou fundando vilas e fazendo 

misérias, tudo isso para falar com muita sutilidade da morte: “A Foice esquece, esquece e, um 

dia, pof!”  

A morte de Pai Estêvão desperta o imaginário das pessoas. Elas consideram sua morte 

incompreensível, porém inevitável e simboliza o fim, a extinção do exímio contador de 

estórias. Mas eis que o menino traduz um simbolismo da liberdade para contar novas estórias 

e abre espaço para o progresso, para mostrar como o desenvolvimento introduz mudanças 

profundas na comunidade. O enterro de Pai Estêvão é como um cerimonial mágico, um ritual 

fantástico, pois diante das observações do menino, ele se despede da vila acompanhado com a 
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morte. No cortejo de Pai Estêvão, lendas e mitos que habitavam em Gurinhatá atravessam 

para outra margem. Novos comportamentos irão surgir na vila, como também novos 

problemas e conflitos que envolvam as representações sociais. 

 

4.1.2. O menino como narrador 

 

Diante da morte de Pai Estêvão, o menino passa a inventar estórias que se associem a 

ele, dando nova roupagem às lendas e mitos que conheceu através do velho. Será que Pai 

Estêvão era o único a viver tão longamente os anos? Então, o menino narra a estória de velha 

alagoana conhecida por Mãe Maria. Pai Estêvão era conhecedor da tradição e Mãe Maria de 

rezas e advinhas, ambos, de forma diferenciada, são representações da tradição. Que relação 

eles podiam ter entre si: longevidade? E o menino se pergunta se Mãe Maria não era irmã de 

Pai Estêvão. Esses questionamentos do menino expõem o quanto ele gostaria de saber da vida 

de Pai Estêvão e de suas aventuras pelo sertão, será o que velho tinha suas origens em 

Alagoas? O menino quer narrar novas aventuras, vê na representação do velho e de Mãe 

Maria uma oportunidade para demonstrar o quanto aprendeu com sua convivência com as 

estórias de Gurinhatá e seus “sorumbáticos personagens”: 

 

[...] Outros são os caminhos de Guabiraba e miragens não existem como nos de 

Pedro Gago. Quem foi que disse que eles iam se encontrar? Poucas as manhãs 

na terra dos jaçanãs. Os Feijós. O primeiro foi e não voltou e o segundo também, 

não. Rei sol não esqueceu os covões do Já-Foi? As chuvas: O redemunho. Na 

lagoa, de noite, pé ante pé, o Pai-do-Mato vem beber água. Os sapos, bico (Foi. 

Não foi.). Só o vôo baixo do oitibó agourento. A Árvore. (p. 89). 

 

Pai Estêvão sabia muito mais que Mãe Maria, sabia de como se nomearam os bichos, 

sabia de estórias do arco-velha, sabia da lenda do arco-íris, era testemunha de muitas estórias 

que aconteceram no sertão, um mito que superava qualquer pessoa, sempre presente na 

comunidade. Na perspectiva de Câmara Cascudo (2006, p. 53), “O mito, presente pelo 

movimento, pela ação, pelo testemunho humano, pode conservar alguns caracteres somáticos 

que o individualizem, mas possui costumes que vão mudando, adaptados às condições do 

ambiente em que age.” Para o narrador, as tradições ensinadas por Pai Estêvão revelam 

conhecimento, emanam sabedoria, que precisam ser adaptadas aos modos de vida da vila e 

conforme a sua concepção. Assim, a imagem de Pai Estêvão deve ser conservada na 

consciência dos moradores da vila e o menino assume a posição de contador de estórias, 

tomando o lugar do velho para recontar o que aconteceu em Gurinhatá. 
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O momento da morte é marcante, marca a vida, faz rememorar a experiência do morto, 

tudo que se associa a ele. A partir da morte é que se relacionam saber e sabedoria no homem, 

é que se pensa na experiência e existência vivenciada pela história, pela memória, pelo 

contato com a sociedade, observando gestos, olhares, relembrando as palavras, conferindo 

tudo que se diz a respeito àquela representação, seja pela autoridade, pela dimensão social ou 

por alguma relação. Em “O narrador”, Walter Benjamin (2002, p. 207-208) ressalta: 

 

[...] é no momento da morte que o saber e a sabedoria do homem e, sobretudo sua 

existência vivida – e é dessa substância que são feitas as histórias - assumem pela 

primeira vez uma forma transmissível. Assim como no interior do agonizante 

desfilam inúmeras imagens - visões de si mesmo, nas quais ele se havia encontrado 

sem se dar conta disso -, assim o inesquecível aflora de repente em seus gestos e 

olhares, conferindo a tudo o que lhe diz respeito aquela autoridade que mesmo um 

pobre-diabo possui ao morrer, para os vivos em seu redor. Na origem da narrativa 

está essa autoridade.  

 

O menino assume a condição de contador de estórias em Gurinhatá, só que suas 

estórias não são carregadas com tanta tradição como as do velho Pai Estevão, mas expõem a 

posição de quem narra a realidade histórica, impulsionando sua sabedoria através do que 

aprendeu, da experiência, da convivência e substitui o velho para narrar o que acontece em 

Gurinhatá. Ao contar sobre a morte de Pai Estêvão, o menino lembra narrativas sobre como o 

matuto fez pacto com a morte e ao acabar o acordo tentou enganá-la. Para o menino, Pai 

Estevão também havia feito o mesmo pacto e tentava enganá-la, mas não conseguia sucesso. 

Pai Estevão demonstrou em sua sabedoria o conhecimento que o menino precisava para 

narrar, fez com que Gurinhatá conhecesse diversas estórias populares, mostrou como foi sua 

experiência pelo sertão, das viagens que fez, etc. Sua vida se torna um legado para todos da 

vila e sua morte fica na memória.  

O velho Pai Estêvão é membro da comunidade, é tratado como se fosse observador da 

fundação da vila, em suas estórias percebe-se uma ação constante, conhece histórias que se 

passaram no tempo mais remoto, também participa da história do Brasil como quem 

acompanha a exploração dos bandeirantes, da criação dos quilombos e do extermínio de 

negros e índios. E é por isso que ele narra lendas, estórias engraçadas, divertidas e misteriosas 

e ao registrá-las na memória do menino faz o leitor enveredar pela narrativa para descobrir 

quem são as filhas do arco-íris. Para a comunidade de Gurinhatá, Pai Estêvão é o homem mais 

velho do Brasil, conhece a história da invasão portuguesa e quando perguntam sobre alguma 

coisa que aconteceu na vila ou no país, imaginam que o velho sabe pela experiência que 

carrega. O valor da experiência é essencial para a formação humana e contar histórias é um 
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saber entre as pessoas que viveram bastante, por isso Walter Benjamin (2002, p. 114) destaca 

que:  

 

De forma concisa, com a autoridade da velhice, em provérbios; de forma prolixa, 

com a sua loquacidade, em histórias; muitas vezes como narrativas de países 

longínquos, diante da lareira, contadas a pais e netos. Que foi feito de tudo isso? 

Quem encontra ainda pessoas que saibam contar histórias como elas devem ser 

contadas? Que moribundos dizem hoje palavras tão duráveis que possam ser 

transmitidas como um anel, de geração em geração? Quem é ajudado, hoje, por um 

provérbio oportuno? Quem tentará, sequer, lidar com a juventude invocando sua 

experiência?  

 

Vale destacar que no discurso de Pai Estêvão, a utilização da tradição serve para 

manter o controle sobre a comunidade, talvez assim a vila permaneça sem observar o mundo 

se desenvolvendo, alheia ao progresso. Em sua narração, o velho conservador lembra estórias 

e costumes, fazendo a comunidade acreditar que o maligno tomou conta da vila e por isso ela 

não pode mudar. As atitudes dos indivíduos estão orientadas pelo hábito, pela noção de que 

sempre foi assim. Desse modo, a tradição se configura como um produto do passado que 

continua a ser aceito e atuante no presente, constituindo-se na vila como um conjunto de 

práticas e valores enraizado nos costumes da comunidade através dos relatos de Pai Estêvão. 

E como narrador, Pai Estêvão tem a habilidade de expressar toda sua experiência, de mostrar 

que incorporou narrativas, atitudes e ações que mobilizam o imaginário do menino e da 

comunidade de Gurinhatá. Na concepção de Benjamin (2002, p. 201) quando se faz isso: “O 

narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos 

outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes.”  

Percebe-se que as tradições populares são carregadas de elementos simbólicos, 

religiosos e figurativos provindos de diversas e diferentes regiões e civilizações do mundo. 

Deve-se compreender que a construção de um mito se revela pelo movimento, pela ação, pelo 

testemunho do ser humano, o qual conserva dentro dele caracteres divergentes, 

individualizados e adaptados às condições do ambiente em que o mesmo age. É possível 

observar essas relações em As Filhas do Arco-Íris na figura simbólica do ancião, pois ele 

atravessa o tempo cronológico, sendo que em Gurinhatá “nem se sabe quantos anos tem”; 

mesmo assim ele vai transmitindo as tradições populares na vila. É por isso que se pode 

considerar que na personalidade do velho há a construção de uma figura mitológica.  

Assim, Pai Estêvão se configura uma representação social como também uma figura 

mitológica, suas ações o tornam uma das personagens mais importantes, isto pelo modo como 

narra estórias dos povoadores e da fundação da vila, por conhecer a história da criação dos 
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animais de uma forma bem popular. E porque é através dele que o menino recorda como se 

desenvolve Gurinhatá. Dessa maneira, Pai Estêvão transmite a cultura popular na vila, 

enquanto que o menino difunde os conhecimentos adquiridos para sua narração, em um 

processo renovador da tradicionalização.  

Pai Estêvão se apresenta como um ente que ultrapassa o tempo para divulgar estórias 

tradicionais em situações de interação social. Sua vida se destaca na comunidade e muitos o 

associam ao pacto com a Morte. Essa relação pode ser destacada conforme as observações do 

narrador: “A Foice esquece um ente, esquece, esquece e, quando menos se espera, pof! era 

uma vez um passarim. E Pai Estêvão nem deu tempo de disfarçar-se naquele dançador 

pelado.” (p. 69). A morte do velho vai representar uma simbologia que figura o fim de ente 

natural que revelava a cultura popular e o começo de um mito para Gurinhatá. Para todos, 

simboliza aparentemente o fim de um representante da tradição: “O calçadão da igreja está 

vazio. Quem vai contar agora como foi que Deus pôs nome nos bichos? Quem? Nem o 

ceguinho Zé senta-se mais ali pra vender gaiolas, desde que aquele tocador de pife lhe levou 

Maria Preta.” (p. 96).  

Os habitantes de Gurinhatá não conseguem contrariar as revelações de Pai Estêvão, 

por isso permanecem sem reconhecer as vantagens do desenvolvimento. Porém, para 

restabelecer na vila alguns aspectos da tradição popular, é importante que se inicie a tradição 

moderna, ou melhor, o progresso de Gurinhatá. Nessas condições, é possível observar que, 

dias depois da morte de Pai Estêvão, a comunidade se depara com a emancipação do povoado, 

o que é um grande passo para o desenvolvimento – o que se pode perceber no fato de a vila se 

tornar cidade e ter um representante legal, com a designação do coronel Tidudô prefeito da 

cidade, constituir uma banda, construir um clube social, etc. Pai Estêvão transmitia as 

tradições para a sociedade de Gurinhatá, enquanto vivo, mas ao morrer essas tradições vão 

desaparecendo para dar lugar a outras. Observe-se a seguir como se configura o progresso e o 

advento de tradições que irão fazer parte da vila:  

 

Três dias depois, saio à rua para assistir à chegada da banda. A camioneta que trouxe 

os músicos parou em frente ao casarão. A curiosidade tomou conta da meninada. No 

outro dia ia haver o desfile, o ponto alto da festa. Gurinhatá, a partir dali, dizia padre 

Santo, ia adquirir foros de cidade e deixar de ser vila. Já se sabia na Escola que a 

gente ia também desfilar ao lado da banda. Consistia a solenidade no hasteamento da 

bandeira nacional, em frente à pracinha, com discursos das autoridades convidadas e 

a entrega simbólica das chaves da cidade ao novo Prefeito nomeado, Tidudô. Fui 

escolhido por Dona Licinha para declamar uma poesia (patriótica), na hora 

(‘Criança, não verás nenhum país como este...’
29

). (p. 81). 

                                                 
29

 A poesia destacada no trecho faz parte de “A pátria”, poema de Olavo Bilac, e foi publicado na obra Poesias 

Infantis, destaca-se um tom nacionalista, de exaltação à natureza, o que se pode observar nos seguintes versos: 
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Essas novas formas de organização social e os novos espaços de vida, advindos com o 

progresso, ocasionaram profundas alterações nos estilos de agir e de ser dos moradores de 

Gurinhatá. Muda-se o cotidiano dos moradores pela ocupação de novos espaços provocados 

por novas tradições e empreendimentos. Introduz novos elementos na vida simples das 

pessoas a partir do momento em que a vila se torna uma cidade, com a chegada de novas 

formas de estímulos, a modernização da venda, da feira, da barbearia, a vinda de uma 

camioneta com músicos, o desenvolvimento podendo gerar novas atividades econômicas e 

melhorar as moradias, a instalação do poder público e o restabelecimento do setor privado. Da 

mesma forma é introduzida a ideia da formação social da criança expressa no momento em 

que o menino declama: “Criança, não verás nenhum país como este...” O narrador recorda 

momentos que envolvem o poema “A pátria”, de Olavo Bilac, isto serve para mostrar as 

mudanças na vila ao torna-se cidade.  

Em As Filhas do Arco-Íris, as estórias de Pai Estevão representam influência marcante 

no desenvolvimento do imaginário do menino. Quando conta suas estórias, Pai Estêvão 

assinala emoção, mistério, nisso destaca experiência e liderança, seja por denunciar as 

atrocidades dos bandeirantes na fundação de vilas, seja por ter viajado muito e conhecer a 

tradição oral. Pai Estêvão conhece os contos populares, a lenda do arco-íris e também 

demonstra que viajou pelo sertão na época de exploração do Brasil. 

O ato fúnebre de Pai Estêvão passa a ser, aos olhos do menino, uma solenidade 

extraordinária, a qual representa a passagem do velho para a outra margem. É a partir da 

morte do ancião que ocorrem mudanças, principalmente o desenvolvimento da comunidade, o 

qual se constitui uma nova tradição, que é o progresso. Desse modo, o progresso vivido em 

Gurinhatá ocupará o lugar das tradições populares: 

 

Contam que essa tal de Ana Amália foi quem deixou Pedro Gago de miolo mole, 

quando de sua mocidade. Contam só, mas ninguém sabe o que aconteceu, porque ‘os 

amores de Pedro Gago são cofres fechados a sete chaves’. Ana Amália existe? [...] 

Desta vez, nem o próprio São Jorge descendo da lua e espadão em punho, ia impedi-

lo. Ia não. Depois, Ana Amália não era também uma das filhas do arco-da-velha do 

entardecer? Lendas. [...]. Essa estória de mula-sem-cabeça é conversa de primeiro de 

abril (p. 89-90). 

 

Pai Estêvão vai sendo carregado dentro do caixão todo coberto de flores e vestido de 

preto e levado pelas filhas do arco-da-velha: “Lá vão elas, gente, levando o Pai Estêvão para a 

                                                                                                                                                         
Ama com fé e orgulho, a terra em que nasceste! / Criança! Não verás nenhum país como este! / Olha que céu! 

que mar! que rios! que floresta! / A Natureza aqui, perpetuamente em festa. / É um seio de mãe, a transbordar 

carinhos. [...] / Criança! Não verás país nenhum como este: Imita, na grandeza, a terra em que nasceste!  
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outra margem. Ah!” (p. 69-70). Também ocorrem alterações nas formas de conceber o 

mundo, tornando-se necessário a criação de uma nova realidade. Pai Estêvão morre e, como 

um mito, carregado pelas filhas do arco-íris se despede de Gurinhatá e de seus moradores e a 

vila perde seu contador de causos, narrador de lendas e mitos, mas ganha um herdeiro, o 

menino da doida que passa a narrar as estórias das filhas do arco-íris.  

A partir das estórias populares, as pessoas interagem socialmente, envolvendo em seu 

interior atitudes em relação a estímulos sociais pela narração. No ambiente do imaginário, as 

pessoas incorporam comportamentos, os quais podem ser alterados pelas interações. Isso 

significa que as pessoas aprendem com o relato de contos, lendas e mitos. E Pai Estêvão torna 

suas estórias uma verdade para o povo de Gurinhatá, elas são acontecimentos que habitam o 

imaginário, enquanto isso, cabe ao menino tornar essas estórias disponíveis ao conhecimento 

do leitor. 

Contos, lendas e mitos, a tradição oral serve para o estabelecimento das relações 

sociais experienciadas em Gurinhatá e isso corresponde à aprendizagem de comportamentos. 

À medida que se desenvolve a habilidade de simbolizar experiências, aumenta a capacidade 

para a modelação de padrões de comportamento. Os atributos comportamentais e sociais 

funcionam como estímulo e associam-se a respostas emocionais, por isso o menino sempre se 

lembra de Pai Estêvão. Os usos, costumes, crenças e afirmações se fazem em relação a 

objetos sociais ensinados pelo velho, bem como a maneira de as pessoas se comportarem 

diante da tradição.  

No desenvolvimento do comportamento em relação à tradição oral, as atitudes 

revelam-se comportamento desibinidor, dependendo de fatores como por exemplo status, 

interesse, capacidade de indução e potencial informativo. Uma extensão do mesmo raciocínio 

permite determinar a aprendizagem, a experiência, expectativas e normas sociais 

referenciadas pela tradição, como também o comportamento das personagens em relação à 

memória de Pai Estêvão. Vale salientar que em As Filhas do Arco-Íris persiste o narrador 

oral, porém com a morte de Pai Estêvão, a comunidade vive um momento de transição. O 

contador de estórias mantém viva a memória do passado, do tempo histórico, da tradição 

popular.  

A aprendizagem do menino está em sua narração, em suas lembranças do velho. A 

memória de Pai Estêvão está presente na vida dos moradores de Gurinhatá, nos lugares por 

onde passou, as pessoas com quem se relacionou, seja através de lendas, mitos e contos 

populares ou de qualquer motivação de comportamentos. As atitudes das pessoas são 

aprendidas principalmente em situações de interação social, tanto em contato face a face, na 
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roda de amigos, nas calçadas, no meio da noite, por intermédio de meios simbólicos, através 

de fatos narrados, através de valores e comportamentos de protagonistas ou heróis. Assim, é 

possível perceber a transmissão de valores, ideias, comportamentos, ações, a emissão de 

opiniões, etc. A presença da oralidade como também de termos morais nos textos de Eulício 

Farias e de Guimarães Rosa remetem ao jogo das palavras, ao ato de contar estórias. De 

maneira geral, percebe-se nos autores que o processo de utilização da linguagem acontece de 

várias formas: ditos, provérbios, etc. Nessas condições, o trabalho de Guimarães Rosa traz em 

seus textos a tradição popular, a oralidade, combinando com outros recursos expressivos para 

revitalizar a língua e em Eulício Farias não é diferente, pois ele também utiliza a linguagem 

popular como recurso de criação. 

A literatura é um agente importante de transmissão cultural, é através do processo 

literário que Guimarães Rosa, em Primeiras Estórias, e Eulício Farias, em As Filhas do Arco-

Íris, aplicam em seus textos sua visão particular do mundo, do desenvolvimento e estratos 

sociais específicos. Utilizando-se da estrutura textual como também da linguagem, a análise 

das obras revela que uma obra literária interfere no imaginário do leitor, transmitindo uma 

realidade que se constrói a partir da leitura.  

Por outro lado, a literatura pode ser usada para ampliar a percepção, formando críticos 

dessa realidade em transformação. Portanto, focalizar a memória e as representações sociais 

demonstra a autonomia do imaginário do escritor na elaboração de suas obras literárias. E 

analisar as relações sociais, em determinados textos, serve para compreender os processos de 

um contexto social específico. E, como ressalta Antonio Candido (2005, p. 35): “Uma obra é 

uma realidade autônoma, cujo valor está na fórmula que obteve para plasmar elementos não-

literários: impressões, paixões, idéias, fatos, acontecimentos, que são a matéria-prima do ato 

criador.”  Nos textos analisados, há uma autonomia na produção da realidade, dela deriva a 

atitude de criar elementos e processos sociais na elaboração das narrativas, vinculando suas 

impressões, pensamentos, dentro de um processo que relaciona imaginário e realidade para 

revelar os problemas sociais, econômicos e culturais de determinadas personagens que são 

representações sociais.  

Ressalte-se, por fim, que em Primeiras Estórias e em As Filhas do Arco-Íris há o forte 

acento da experiência humana no mundo que se destaca ao se utilizar de valores morais do 

narrador moderno, o que leva a pensar numa referência a um passado coletivo e/ou mítico 

pela reflexão em relação ao tempo ou ao espaço. Isso possibilitou a recuperação de 

explicitações de relações entre a infância e a velhice, mostrando como as personagens 
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apresentam suas experiências de conhecimento e de vida para humanizar o leitor quanto a 

inserção dos excluídos na sociedade.  

Ao discutir a relação da literatura com os direitos humanos, Antonio Candido (2004, p. 

172-173) salienta que a literatura auxilia na interpretação do problema da exclusão a que são 

relegados segmentos da sociedade, através da incorporação de excluídos aos direitos humanos 

básicos tais como saúde, instrução, liberdade, lazer, artes e sobretudo participação social e 

corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a 

personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos 

organiza, nos liberta do caos e portanto nos humaniza e serve como um instrumento 

consciente de desmascaramento por focalizar situações de restrição de direitos ou de negação 

dos mesmos. 

Também foi possível observar que nos textos de As Filhas do Arco-Íris e em “As 

margens da Alegria”, os lugares se modernizam, algo novo começa a acontecer e parecem 

alertar para o futuro. No primeiro, a vila vai se transformando em cidade, com mudanças nas 

estruturas econômicas da comunidade; já no segundo, uma cidade vai nascendo com aspecto 

de “grande cidade”. Uma cidade nasce de uma vila, a outra de um grande espaço em 

construção, ambos mostram os aspectos lúdico, maravilhoso e fantástico, revelando-se como 

formadores de consciência do espírito de solidariedade, de humanidade e de 

desenvolvimentos social. O leitor pode reagir no primeiro pelo aspecto imaginário de uma 

cidade, antes vila que se desenvolve, e no segundo, de uma cidade que é inserida em um lugar 

que se situa em espaço histórico da sociedade brasileira.  

 

4.2. Infância e Velhice: Paradoxos da Experiência e a Memória em “Nenhum, 

Nenhuma” 

 

Em “Nenhum, Nenhuma”, o narrador recorda, quando criança, que estivera hospedado 

por vários dias numa fazenda e vira um casal de namorados ter que se separar porque a moça 

não podia abandonar uma velhinha que parecia teimar em viver e se empenha em tentar 

conseguir o reencontro entre o passado e o presente. Observando os olhares apaixonados 

desse casal, o Menino encanta-se com a beleza da Moça, sentindo até mesmo raiva e ciúmes 

do namorado. Percebe-se no texto que há um amor intenso no jovem casal e que essa relação 

deveria ser perpetuada e não abrandada pelas tarefas diárias da Moça. Isso traz reflexos na 

percepção do Menino quanto ao tratamento familiar e afetuoso entre seus pais diante do amor 

que outrora os unira. Todas essas situações contribuem para que o Menino descubra a 
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diversidade do sentimento amoroso, ampliando, pela experiência, o seu conhecimento sobre a 

vida, o que promove a aprendizagem e o amadurecimento.  

O Menino, não se sabe se em sonho ou realidade, passa uma temporada num casarão, 

em companhia de um casal (o Moço e a Moça), de um homem tristonho e de uma velha 

velhíssima, de quem a Moça cuidava. O casal interrompe o relacionamento, e o Menino 

observa que o Amor se conserva neles, mas se mantém uma impossibilidade de realização. 

Então, o Menino volta para a casa paterna. Chegando lá, explode sua fúria diante da relação 

estabelecida pelos pais e por notar que eles não se amavam mais, apenas se suportavam. 

Depois de perceber o amor verdadeiro marcado nos olhares do Moço e da Moça, tornou-se 

insuportável para o menino observar o conformismo e a falta de paixão entre seus próprios 

pais. Para Vânia Maria Resende (1988, p. 32): 

 

No conto “Nenhum, nenhuma”, de Primeiras Estórias, o Menino, com o mesmo 

caráter simbólico, entra no texto, demarcando margens entre as fases da infância e 

da vida adulta, respectivamente, definidas por uma concepção mítica e por uma 

concepção lógica ao se relacionarem com a realidade.  

 

O conto é narrado em primeira pessoa, o Menino como representação tenta 

compreender os dilemas da vida e a cumplicidade de sua memória e constitui a procura da 

origem, que está no cerne da construção da narrativa. De início, o Menino não é reconhecido, 

logo o narrador passa a apresentar diferentes pontos-de-vista, nele se representa a voz do 

adulto que quer relembrar da infância e a voz do Menino na narrativa retoma esta ideia. De 

acordo com Mikhail Bakhtin (1997, p. 177): 

 

O próprio herói-narrador é representado do interior, de um modo igual ao que 

vivemos o mundo de nosso devaneio e de nossas recordações, onde figuramos como 

herói, um herói pouco assimilado aos outros que o rodeiam, com a diferença de que 

o narrador (distinguindo-se nisto do outro) está situado num plano interior - ainda 

que a distinção dos planos não seja normalmente muito nítida -, parece situar-se bem 

na fronteira da narração: ora ele está incorporado a ela representando o herói 

biográfico, ora tende a coincidir com o autor (o portador da forma) [...]. 

 

A organização da memória tenta encontrar os segredos do passado e o narrador busca 

viver a representação de seu mundo adormecido, de seu tempo de criança. Deixa representar a 

memória interior, de um modo a viver um mundo de devaneio e recordações. Percebe-se uma 

indefinição espaço-temporal que se articula com a questão do pensamento, da memória 

querendo restabelecer-se. Nas recordações do narrador, o presente atua com o passado, sendo 

que o passado conserva-se pelas lembranças isoladas de um lugar que se quer ressuscitar pela 

memória. Já para Patrícia Carmello, o espaço possui uma articulação com o tempo: 
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Em “Nenhum, Nenhuma”, a indefinição do espaço se articula com a questão do 

tempo, na medida em que todas as referências a espaços indefinidos misturam-se à 

memória perdida que o narrador tenta recuperar; o que ele talvez resuma da seguinte 

forma: “As lembranças são outras distâncias...”. (CARMELLO, 2003, p. 2). 

 

O narrador procura remontar fatos perdidos, esquecidos, coisas que se passaram na 

infância e agora como adulto quer reviver. Tenta assim descobrir o que é real, uma verdade 

possível ou misteriosa e que se torna inacessível durante aquele instante. Desse modo, o 

narrador busca elementos que tragam lembranças da infância. Isso, sem dúvida, é um fator 

importante do conto, tanto que Guimarães Rosa explica:  

 

No conto “NENHUM, NENHUMA”, é necessário sublinhar, ou pôr em grifo, as 

partes que sublinhei com lápis verde. Isto é indispensável, importantíssimo. Aquelas 

passagens, entremeadas, correspondem a outro plano: representam o esforço do 

Narrador, em solilóquio, tentando recapturar a lembrança do que se passou em sua 

infância. Tá? (ROSA, 2003, p. 304) 

 

O narrador articula sua passagem, vai buscando espaços em suas lembranças num 

caminho que mais parece um labirinto, encontrando portas, entradas e saídas após um árduo e 

doloroso esforço. Esse esforço incomoda sua memória, tanto pode ser compreendido como a 

recuperação de um sonho, ou uma regressão à infância.  

À medida que o passado vai se distanciando é que a narração avança remontando os 

espaços entre o vivido e o lembrado. As imagens e lembranças representam a memória, os 

sentidos e a imaginação se entremeiam entre o individual e o histórico. Ao longo do caminho, 

a personagem enfrenta uma tensão entre seus arquivos na memória e o esquecimento 

instantâneo de toda a sua vida enquanto criança. Em “Nenhum, nenhuma”, segundo Maria 

Lúcia Guimarães de Faria (2009, p.1): 

 

Franz Karl Stanzel identifica três situações narrativas básicas: 1ª) a situação autoral, 

que se caracteriza por um narrador onisciente, exterior ao mundo ficcional, que tem 

acesso à interioridade dos personagens; 2ª) a situação de 1ª pessoa, cuja 

característica central é a presença de dois eus, o eu-narrante e o eu-narrado, entre os 

quais se abre uma distância temporal, que acarreta uma metamorfose existencial; 3ª) 

a situação personativa, que se constrói sobre um acoplamento entre o narrador e um 

refletor.  

 

Nas primeiras imagens expostas no texto, o narrador passa por um caminho que 

desconhece e encontra dentro de um lugar, até o momento, estranho para suas reminiscências. 

A “casa-de-fazenda”, achada ao acaso, faz com que o leitor entre em um ambiente fechado, 
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quase abandonado. A mansão que se vê é um lugar distante, por trás das serras, ele não 

reconhece o lugar, imagina ser ou não uma fazenda, fica indeciso quanto às instalações:  

 

Dentro da casa-de-fazenda, achada, ao acaso de outras várias e recomeçadas 

distâncias, passaram-se e passam-se, na retentiva da gente, irreversos grandes fatos - 

reflexos, relâmpagos, lampejos - pesados em obscuridade. A mansão, estranha 

fugindo, atrás de serras e serras, sempre, e à beira da mata de algum rio, que proíbe o 

imaginar. Ou talvez não tenha sido numa fazenda, nem no indescoberto rumo, nem 

tão longe? Não é possível saber-se, nunca mais. (ROSA, 2006, p. 97). 

 

No ambiente, a sedução do momento traz uma voz silenciosa, que às vezes demora a 

falar. O grande instante é tentar reencontrar o Menino, por onde ele havia andado nos remotos 

tempos, em suas lembranças que não foram recordadas. Sobre “Nenhum, Nenhuma”, Patrícia 

Carmello (2003, p. 2) faz a seguinte reflexão: “A procura pelos fatos da infância que 

“passaram e passam-se” constitui uma tentativa de descobrir uma verdade misteriosa e 

inacessível, que se articule e modifique o presente, lançando novas luzes ao futuro.” O 

narrador percebe um menino, que passa a descobrir o ambiente, ao entrar no casarão e procura 

encontrar algumas pessoas para não se sentir sozinho, então percorre os corredores e entra em 

um quarto e se depara com um homem, um velho. Esse velho é um “homem sem aparência”, 

essa característica sem aparência é por causa da idade avançada, parecia que o homem era o 

dono do lugar, porém não confirma. A memória do narrador fica marcada por uma imagem 

que ainda não consegue ler (sem aparência), mas, aos poucos, as representações que o homem 

simboliza faz recordá-lo como o pai da Moça, consequentemente como o dono da casa e 

servem para descortinar alguns horizontes como sua idade avançada, o modo como tenta se 

aproximar do menino, a doença de que sofria e seu silêncio diante do namoro do casal. 

O Menino se surpreende com a varanda imensa e um lugar que imagina ser um 

“escritório” e passa a explorar o ambiente. Ele não sabia ler, mas vasculha os livros, folheia 

algumas páginas e suas observações passam a ser a leitura, mesmo assim passa a ler o mundo, 

a descobrir como quem lesse uma revista cheia de imagens. Seu olhar percebe o colorido do 

lugar, sente os cheiros dos objetos, a poeira nos móveis e o vazio inabitado do lugar o fazem 

pensar na história daquela fazenda. Isso pode refletir na concepção de Walter Benjamin 

(2009, p. 54), ao ressaltar sobre os livros infantis, que chama a atenção quanto ao fato de que 

“Um livro, uma página de livro apenas, ou até mesmo uma mera gravura em um exemplar 

antigo e fora de moda, herdado talvez da mãe ou da avó, pode ser apoio em torno do qual a 

primeira e delicada raiz desse impulso se enlaça.” 
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Aquele menino não sabia ler os livros e não revela se frequentava a escola, no entanto 

seu conhecimento de mundo o fazia decifrar o ambiente ao seu redor. Walter Benjamin (2009, 

p. 65) reflete que a criança encara os livros pelas imagens, é desse modo que se abre um 

mundo próprio para percepção infantil: “A imagem colorida faz com que a fantasia infantil 

mergulhe sonhando em si mesmo.” Nesse caso, ao invés de uma aproximação da criança com 

os livros, ele sente um distanciamento, mas isso não impede que possa explorar a experiência 

do contato. 

Então, ele passa a perceber uma mesa, uma escrivaninha, observa a qualidade do 

material que foi produzido, as dimensões e o lugar que ocupa, explora as gavetas tentando 

encontrar algum bloco de notas ou documentos que lhe remetam a descobrir o espaço e o 

tempo. Essas experiências expõem o quanto é aguçada sua curiosidade, explorando o 

ambiente para vencer a ansiedade. O homem sem aparência muda de tom, mas continua 

silencioso; o Menino não se aproxima do homem, por estranhá-lo e ele também não se 

apresenta e, por isso, permanece sem aparência. O homem é chamado por alguém, percebe-se 

que na ocasião o homem sem aparência e o Menino se distanciam e não se comunicam. Essa 

falta de comunicação torna a narrativa mais misteriosa, pois o narrador não revela os nomes 

das personagens nem do lugar ocupado: 

 

[...] Alguém mais, pois, ali entrara? A Moça, imagem. A Moça é então que 

reaparece, linda e recôndita. A lembrança em torno dessa Moça raia uma tão 

extraordinária, maravilhosa luz, que, se algum dia eu encontrar, aqui, o que está por 

trás da palavra “paz”, ter-me-á sido dado também através dela. Na verdade, a data 

não poderia ser aquela.  

Se diversa, entretanto, impôs-se, por trocamento, no jogo da memória, por maior 

causa. Foi a Moça quem enunciou, com a voz que assim nascia sem pretexto, que a 

data era a de 1914? E para sempre a voz da Moça retificava-a. 
Tudo não demorou calado, tão fundamente, não existindo, enquanto viviam as 

pessoas capazes, quem sabe, de esclarecer onde estava e por onde andou o Menino, 

naqueles remotos, já peremptos anos? Só agora é que assoma, muito lento, o difícil 

clarão reminiscente, ao termo talvez de longuíssima viagem, vindo ferir-lhe a 

consciência.  

Só não chegam até nós, de outro modo, as estrelas. (ROSA, 2006, p. 98). 

 

As lembranças são retomadas, momentos de sublime esperança, de encontros e 

reencontros, então ressurge a Moça, marcada pela imagem da beleza. O narrador recorda 

dessa Moça como uma luz que brilha no horizonte, luz que procura um dia encontrar. Essa 

Moça reluz esperança, emana a paz que se procura, parece até que pode realizar os sonhos do 

Menino. Ao tentar estabelecer a data das lembranças, ele encontra uma dúvida: o ano de 

1914? Sendo que a Moça trazia de volta a data rememorada, isso rearranja os segredos a 

serem revelados no momento. Os silêncios são elementos marcantes, se tenta marcar as falas, 
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mas elas não acontecem. Também pode-se destacar que o “jogo da memória” demarcado pelo 

narrador serve para demonstrar sua insegurança de revelar o momento, o espaço e o tempo. 

O narrador percebe que a infância passou num piscar de olhos e agora reaparece para 

reconduzir o momento remontando aspectos resguardados na memória. Como foi sua longa 

viagem e por que voltou àquele lugar. Como um golpe na cabeça, as reminiscências da longa 

viagem clareia seu pensamento para que possa retomar a consciência. Teria ele ido às estrelas 

e retornado aquele instante de luz. Logo o narrador passa a observar a casa, rústica, sem 

história, as sombras, o colorido das paredes, a janela: 

 

Ultramuito, porém, houve o que há, por aquela parte, até onde o luar do meu mais-

longe, o que certifico e sei. A casa - rústica ou solarenga - sem história visível, só 

por sombras, tintas surdas: a janela parapeitada, o patamar da escadaria, as vazias 

tarimbas dos escravos, o tumulto do gado? Se eu conseguir recordar, ganharei 

calma, se conseguisse religar-me: adivinhar o verdadeiro e real, já havido. Infância 

é coisa, coisa? 

[...] Mas o Moço estava ansioso. O Menino, sempre lá perto, tinha de procurar-lhes 

os olhos. Na própria precisão com que outras passagens lembradas se oferecem, de 

entre impressões confusas, talvez se agite a maligna astúcia da porção escura de 

nós mesmos, que tenta incompreensivelmente enganei-nos, ou, pelo menos, retardar 

que perscrutemos qualquer verdade. Mas o Menino queria que os dois nunca 

deixassem de assim se olhar. Nenhuns olhos têm fundo; a vida, também, não. 

(ROSA, 2006, p. 98-99). 

 

O narrador pede calma para si, pede para recordar a infância, religar-se ao “verdadeiro 

e real” e lembra que a casa antes já esteve muito habitada, os pastos cheios de gado, os 

escravos se espalhavam no árduo trabalho de cuidar da fazenda, mas isso era coisa do passado 

e é esse passado que o narrador quer remontar e não consegue. Antes de começar a adivinhar 

a realidade, não deixa de manifestar a reação de estranheza de não reconhecer as passagens da 

infância. Parece que essas lembranças partiram com sua infância, por isso ele tenta se 

comunicar com suas memórias infantis. Então, o Menino passa a observar a Moça e o Moço, 

percebe neles um olhar de amor, um olhar igual ao dos jovens apaixonados que não cansam 

de se olhar e num silêncio distante se fascinam cada um com o desejo de se encontrar. Os 

olhares se encontram como se segredassem o amor guardado. Mesmo assim, os dois vivem 

momentos distintos “Mas a Moça estava devagar. Mas o Moço estava ansioso.” Eis que o 

Menino também não tira os olhos dos dois, sempre atentando para aqueles olhos, de um e do 

outro, ele quer tomar uma posição quanto aos anseios do casal, mas fica duvidoso, pois cada 

um reflete no olhar uma ideia que resguarda qualquer verdade. Entre os desejos do Menino, 

que mantém o olhar sequioso no casal, é que o casal não deixasse morrer aqueles olhares. O 

narrador desmonta a ideia de que percebe no fundo do olhar o amor e rebate “Nenhuns olhos 

têm fundo; a vida, também, não.”  
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Tudo o que o narrador relata, mesmo de forma nebulosa, expõe uma visão 

fragmentada, distorcida e imprecisa, sua percepção da relação entre a Moça e o Moço é que se 

amavam, mas por algum motivo a Moça não abria mão de se manter naquele lugar, 

contrariando os desejos do Moço. O narrador continua com suas dúvidas, rememorando os 

passos do menino: 

 

Àquela casa, como e por que viera ter o Menino? Talvez, em desviada viagem, sem 

pessoas da família. Sua estada esperara-se para mais curta, do que foi? Porque, 

primeiro, todos pensavam esconder-lhe o que havia num determinado quarto, e 

mesmo o passo do corredor para onde dava aquele quarto. A dúvida que isso 

marcou, no Menino, ajuda-o agora a muito se lembrar. A Moça, porém, era a mais 

formosa criatura que jamais foi vista, e não há fim de sua beleza. Ela poderia ser a 

princesa no castelo, na torre. Em redor da altura da torre do castelo, não deviam de 

revoar as negras águias? O homem, velho, quieto e sem falar, seria, na realidade, o 

pai da Moça. O homem concordava com todos, sem tristezas se calava? As nuvens 

são para não serem vistas. Mesmo um Menino sabe, às vezes, desconfiar do estreito 

caminhozinho por onde a gente tem de ir - beirando entre a paz e a angústia. 

(ROSA, 2006, p. 99). 

 

Mas por que então o Menino estava ali? O que fazia no casarão? Quem o teria levado 

lá? E sua família onde se encontrava, que o deixara naquele casarão? O que se revela é que ele 

vinha de uma longa viagem e ao ser colocado naquele lugar torna a vasculhar a casa. 

Chegando a casa, o Menino não perde a ansiedade de conhecer tudo ao seu redor e 

caminhando pelas entradas dos cômodos, encontra um quarto indistinto, o qual todos passam 

a esconder dele. O que havia naquele quarto e por que de tanto segredo no compasso em que o 

Menino se destinava naquela direção? Então, a dúvida é um dos pontos mais marcantes, ele 

queria saber, essa incerteza de descobrir aquele lugar que se preservava de sua presença, isso 

o desperta para decifrar o mistério. Logo o narrador retoma o seu olhar em torno da Moça e a 

percebe como a mais bela formosura que já viu em sua frente, ela tem uma tamanha beleza 

que é apreciada como uma princesa dos contos de fadas, que deve ser guardada num castelo 

para somente ele apreciar. Também recorta o seu pensamento a imagem do homem, o velho 

quieto e em silêncio. Eis que em um retoque de ideia, pensa: seria o homem sem aparência o 

pai da Moça? Esse homem, em silêncios, calava. O momento era de dúvida e o Menino 

desconfiava e percebia que a ocasião estava “[...] beirando entre a paz e a angústia.” Nesse 

sentido, revela-se o que se guardava no cômodo mais secreto da casa: 

 

E, o que havia ali, era uma mulher. Era uma velha, uma velhinha - de história, de 

estória - velhíssima, a inacreditável. Tanto, tanto, que ela se encolhera, encurtara-se, 

pequenina como uma criança, toda enrugadinha, desbotada: não caminharia, nem 

ficava em pé, e quase não dava acordo de coisa nenhuma, perdida a claridade do 

juízo. Não sabiam mais quem ela era, tresbisavó de quem, nem de que idade, 
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incomputada, Incalculável, vinda através de gerações, sem ninguém, Só ainda da 

mesma nossa espécie e figura. Caso imemorial, apenas com a incerta noção de que 

fosse parenta deles. Ela não poderia mais ser comparada. A Moça, com amor, tratava 

dela. (ROSA, 2006, p. 100). 

 

Depois de guardar do Menino o quarto em segredo, alguma coisa fez com que o casal 

mudasse de ideia e mostrasse o que havia no reservado. Na verdade, havia uma velha de idade 

tão avançada que nem havia mais noção de seu tempo em vida, de feições tão estranhas que o 

seu corpo parecia ter se encolhido com o tempo. Na visão do Menino, ela havia ficado 

semelhante a um bebê gigante, mas todo enrugado, desbotado, sem condições de caminhar 

nem de ficar em pé. Por causa dessa velha, os dois jovens tornavam-se distantes, pois a moça 

precisava cuidar dela.  

O narrador recorda que se tratava de alguém que já ultrapassava a velhice, com idade 

inacreditável que, pelas palavras do narrador, perpassa “de história, de estória”. As feições 

não se definiam, a velhice tomava todo seu corpo, encurtando-lhe os ossos para parecer-se do 

tamanho de uma criança, sendo que não se punha em pé, com sua pele enrugada e desbotada. 

Maria Lúcia Guimarães Faria afirma: 

 

[...] recordar não é relembrar, mas “desdeslembrar”, que equivale a desesquecer, 

suprimindo o sortilégio de se ter bebido da água do rio Letes, o rio do esquecimento, 

nomeado na estória como o “rio que proíbe o imaginar”. Quando nascemos, 

necessariamente bebemos do rio Letes e esquecemos tudo o que diz respeito à nossa 

pátria imemorial. Nascer, portanto, é deslembrar uma plenitude originária. (FARIA, 

2009, p. 6-7) 

 

E o narrador passa a imaginar a idade, o parentesco com a Moça, a dúvida de que seria 

tresbisavó de alguém, mas que pelas feições muito adiantadas no tempo não havia como 

calcular se haveria um familiar vivo pela noção de proximidade que se estabelece no 

parentesco.  

O Menino vive, revive em sua memória uma experiência distante, um lugar obscuro 

que passa a ganhar forma, pessoas que se encontram que passam a se despedir, um momento 

de confrontar as ideias vividas com os pensamentos que se destinam ao futuro. Passa a rever 

os móveis da casa, a vasculhar detalhes do ambiente, a rememorar as vozes que discursavam 

ao redor. Um medo lhe assombra, parece sentir o casarão retomar vidas no burburinho dos 

corredores, então o Menino se assusta e corre para a cozinha, lugar que também não tem luz 

para seu olhar, apenas mulheres de quem vê apenas seus pés e pernas, de onde se esconde: 

 

O Menino, assustando-se, correra a refugiar-se na cozinha, escura e imensa, onde 

mulheres de grossos pés e pernas riam e falavam.  
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A Moça e o Moço vieram buscá-lo? O Moço causava-lhe antipatia e rancor, dele já 

tinha ciúmes. A Moça, de formosura tão extremada, vestida de preto, e ela era alta, 

alva, alva; parecia estar de madrinha num casamento, ou num teatro? Ela carregou o 

Menino, cheirava a vem de verde e a rosa, mais meigo que as rosas cheiram, mais 

grave. O Moço ria, exato. Tranqüilizavam-no, diziam: que a velhinha não era a 

morte, não. Nem estava morta. Antes, era a vida. Ali, num só ser, a vida vibrava em 

silêncio, dentro de si, intrínseca, só o coração, o espírito da vida, que esperava. 

Aquela mulher ainda existir parecia um desatino de que ela mesma nem tivesse 

culpa. Mas o Moço não ria mais. Lá estava também o homem calado, de costas, 

mesmo de pé ele rezava o terço, num rosário de pretas camáldulas. (ROSA, 2006, p. 

100-101). 

 

O Menino se esconde, mas não passa muito tempo escondido na cozinha, pois a Moça 

e o Moço passam a procurá-lo e quando o encontram o levam de volta. O Moço recebe a 

confiança do Menino, há entre eles uma concorrência pelos sentimentos da Moça, e o Menino 

sente ciúmes do relacionamento dos dois. Sempre que o Menino olha para a Moça, sente uma 

emoção. E a cor da Moça lhe traz luz, o cheiro dela se espalha em sua respiração. O Moço ria 

com a surpresa do Menino em relação à velhinha, sabia que ele a temia por associar suas 

feições a alguém morto, então o Moço explicava, tranquilizando-o: ali estava uma senhora de 

muita idade, mas que estava viva.  

O silêncio retoma a narrativa, era a vida, a velhice da senhora, um silêncio que apenas 

o Menino sentia em suas observações, principalmente pela existência antiga da velhinha. O 

relacionamento entre o Moço e a Moça se tornava impossível, apesar do amor resguardado 

entre os dois, não havia como se realizar a união, então o Menino é levado para sua casa pelo 

Moço. O Menino percebe o sofrimento do Moço, analisa que há um amor muito forte: 

 

Diziam ao Menino, demonstravam-lhe: que a velhinha não era sombração, mas sim 

pessoa. Sem que lhe soubessem o verdadeiro nome, chamavam-na a “Nenha”. Ela 

ficava tão quieta, no meio da alta cama de torneados, o catre com cabeceira dourada, 

que ali quase se sumia, nos panos, algo inviolável em sua exigüidade, e respirava. Era 

cor de cidra, em todas as rugazinhas - e os olhos abertos, garços. O que ela não tinha 

era pálpebras? Todavia, um trêmíto, uma babinha, no murcho, a Ixca, e era o 

docemente incompreensível. O Menino sorriu. Perguntou: - “Ela beladormeceu?” A 

Moça beijou-o. A vida era o vento querendo apagar uma lamparina. O caminhar das 

sombras de uma pessoa imóvel. (ROSA, 2006, p. 101). 

 

O narrador passa a perceber o Menino e a velhinha, essa relação traz uma voz da 

experiência, a do Menino em vê-la transmutada de muito tempo de vida, de parecer a morte, 

uma assombração e a da velhinha que sente os cuidados divididos com o Menino e ela, que 

percebe nele o medo por encontrá-la e ver seus adiantados anos no rosto e no corpo. Desse 

modo, o narrador passa a dar atenção à velhinha, descobre seu nome (Nenha), observa as 

reações dela, seus contornos físicos, compara com o que conhecia, chegando a associar a um 

bebê. O Menino se surpreende com as feições da velhinha, a vida está ali, a resistência para 
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viver, a experiência que ele ainda não domina está na velhice. A Moça acalenta o Menino 

com um beijo, por ele perceber a vida na velhinha ao adormecer. E o narrador reflete a vida 

humana, associa o homem a uma lamparina que a vida quer apagar para tornar o silêncio em 

seu lugar. A sabedoria de pessoas mais velhas é essencial e vantajosa para garantir a 

transmissão de saberes e experiências aos mais jovens.  

A Moça tem em seus desejos a permanência da vida, queria se manter cuidando de 

Nenha, via nela a vida, a existência, a experiência entre a vida e a morte: 

 

Traziam-na, para tomar sol, acomodadinha num cesto, que parecia um berço. Tão 

galante, tudo, que o Menino de repente se esqueceu e precipitou-se: queria brincar 

com ela! A Moça impediu-o apenas com brandura, sem o repreender, ela lá se 

sentava, entre madressilvas e rosmaninhos, insubstituível. Olhava - para a Nenha, 

extremosamente, de delonga, pelo curso dos anos, pelos diferentes tempos, ela 

também menina ancianíssima. Recobrira-a com um xale antigo, da velhinha não se 

viam as mãos. Só o engraçadinho, pueril acondicionamento, o somo impalpar-se, 

amável ridicularia. Davam-lhe à boca comidinha mole. Tornavam-lhe às vezes uns 

sorrisinhos, um tanger de tosse, chegava a falar - e escassamente podia ser entendida 

- no semi-sussuro mais discreto que o bater da borboletinha branca. A Moça 

adivinhava-a? Pedia água. A Moça trazia a água, vinha com ela nas duas mãos, o 

copo cheio às beiras, sorrindo igual, sem deixar cair fora uma única gota - a gente 

pensava que ela devia de ter nascido assim, com aquele copo de água pela borda, e 

conservá-lo até a hora de desnascer: dele nada se derramasse. (ROSA, 2006, p. 101). 

 

O que se observa é que os cuidados dispensados com a velha Nenha são quase os 

mesmos que se faz a uma criança, ela é carregada em um cesto que o narrador chega a 

associar a um berço. Assim, as relações entre o Menino e Nenha vão se delineando, ele 

sempre acometido de tentar fazer alguma coisa para alegrar a velha e ter em troca a atenção da 

Moça. Enquanto isso, a Moça não se descuidava um só momento.  

Um modo diferente de se estabelecer a experiência é o silêncio ou a espera. Mesmo 

que o contato entre o menino e a velhinha sejam de observações, silêncios ou espera, o 

menino não desiste de continuar com o casal de jovens e não exita em mostrar sua 

convivência com a velha Nenha como uma relação pacífica. É a partir deste convívio que se 

pode observar que não seria possível compreender os aspectos que compõem as relações entre 

a infância e a velhice. Percebe-se que diante de todas as adversidades na interação entre os 

dois, é possível haver uma convivência entre as experiências. É permitida pela sociedade que 

todos se inter-relacionem com seus padrões de comportamento, de suas limitações físicas, 

psicológicas ou outros sentidos de viver.  

Em “Nenhum, nenhuma”, o menino procura estar atento ao mundo em que vive, 

enquanto que o narrador quer reviver e introjetar uma dinâmica de transformações que se 

passaram em sua vida. Portanto, para o menino, a vida adulta no período da velhice é vista 
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como um período de degeneração, principalmente pela perda de sentidos, também pela 

necessidade de cuidados. É evidente que a tendência em perder os sentidos é mais vulnerável 

na velhice que na infância, porém isso não significa que seja para o ser humano um momento 

marcado pelo declínio, involução e degeneração total. Logo, infância, juventude e velhice são 

aspectos diferentes da experiência, no entanto a experiência é um elemento central na 

formação social, principalmente quando se tem como ponto crucial a construção de 

identidades, da expressão, o corpo que era cheio de frescor e de sensações agradáveis na 

infância e na juventude fica vagaroso na velhice. Com o corpo cansado e desgastado, o 

indivíduo vê na velhice a possibilidade de perda de suas características diante dos valores 

sociais, enquanto isso o jovem está atento à dinâmica social, aberto às inovações e 

transformações do mundo. 

No texto “Nenhum, nenhuma”, há um segredo entre o Moço e a Moça, eles não 

confessam o grande desejo de estarem juntos e os grandes obstáculos que os impedem. O 

narrador quer retomar o passado para ligar as pontes que dão de encontro ao amor do casal, 

que não podia se realizar por causa dos problemas do velho homem, por sinal o pai da Moça. 

Para Ana Paula Pacheco (2006, p. 53), “O passado apresenta-se para o narrador como um 

jogo de senhas; reavido o encaixe, o simbólico rebrilharia. A tarefa hercúlea de chegar a si 

mesmo, contudo, não se completa plenamente e as cenas pedem decifração.”  

O Moço quer tentar resolver os problemas que há entre os dois, quer realinhar seu 

coração ao da Moça para poder realizar seu amor, porém a Moça não quer abandonar os 

cuidados com a família: 

 

Venho a me lembrar. Quando amadorno. De como fora possível que tão de todo se 

perdesse a tradição do nome e pessoa daquela Nenha, velhíssima, antepassada, 

conservada contudo ali, por seu povo de parentes. Alguém, antes de morrer, ainda se 

lembrava de que não se lembrava: ela seria apenas a mãe de uma outra, de uma 

outra, de uma outra, para trás. Antes de vir para a fazenda, ela ter-se-ia residido em 

cidade ou vila, numa certa casa, num largo, cuidada por umas irmãs solteironas. 

Mesmo essas, mal contavam. Dera-se que, em tempos, quase todas as antecedentes 

mulheres da família, de roca e fuso, sucessivamente teriam morrido, quase de uma 

vez, do mal-de-semana, febre de parto; daí, rompido o conhecimento, os homens se 

mudando, andara confiada a estranhos a Nenha, velhinha, que durava, visual, além 

de todas as raias do viver comum e da velhez, mas na perpetuidade.  (ROSA, 2006, 

p. 103). 

 

O narrador retoma suas lembranças, tenta acordar sua memória para o momento, para 

não perder as ideias em torno do passado distante. Consequentemente, ele assume sua posição 

de reaver o passado, suas atitudes, as lembranças e os momentos de natureza afetiva, 

emocional que medeiam às relações pessoais entre o Menino e a velha Nenha. Então, ao 
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pensar na velha Nenha, fica imaginando as atitudes que ela podia tomar, se iria morrer, a 

existência longa, os anseios familiares, as perdas familiares, os sentimentos quanto à velhice.  

Sabe-se que o imaginário que envolve a velhice sempre se associa a perdas, seja dos 

sentidos, das relações, isto leva ao isolamento. Diante das crianças, o velho reflete uma 

imagem negativa, a de que é incapaz de exercer seu papel social por causa da precariedade 

das condições de vida. Para o Menino em “Nenhum, nenhuma”, envelhecer é crescer, mas 

sabe-se que a velhice se dá no ser humano em diferentes ritmos, ocorrendo em relação à 

genética, e da interação social, às vezes afetado pelo abandono. Sem contar que diferentes 

funções no organismo humano vão envelhecendo em diferentes ritmos.  

O Menino procura observar a figura de Nenha, a presença da anciã reafirma sua 

memória quanto ao envelhecimento, a criação e a existência humana. Além disso, o Menino 

percebe os cuidados da Moça com Nenha e a relação conturbada do casal, a intenção pensada 

é o Amor, mas a resposta dada pela Moça é o distanciamento: 

 

Trasvisto, sem se sofrear, fechando os dentes, o Moço argüia com a Moça, ela firme 

e doçura. Ela tinha dito: “... esperar, até a hora da morte...” Soturno, nervoso, o 

Moço não podia entender, considerar no impeditivo. Porque a Moça explicava: que 

não a morte do pai, nem da velhinha Nenha, de quem era a tratadeira. Falou: - “Mas 

nossa morte...” Sobre este ponto, ela sorria - muito - flor, limite de transformação. 

Obrigara-se por um voto? Não. Mais disse: - “Se eu, se você gostar de mim... E 

como saber se é o amor certo, o único? Tanto é o poder errar, nos enganos da 

vida... Será que você seria capaz de se esquecer de mim, e, assim mesmo, depois e 

depois, sem saber, sem querer, continuar gostando? Como é que a gente sabe?” 

Ouvida a resposta da Moça, o Menino estremeceu, queria que ela não tivesse falado. 

Reperdida a remembrança, a representação de tudo se desordena: é uma ponte, 

ponte - mas que, a certa hora, se acabou, parece que. Luta-se com a memória. 

Atordoado, o Menino, tornado quase incônscio, como se não fosse ninguém, ou se 

todos uma pessoa só, uma só vida fossem: ele, a Moça, o Moço, o homem velho e a 

Nenha, velhinha - em quem trouxe os olhos. (ROSA, 2006, p. 103-104). 

 

O momento fica tenso, pois o Moço quer saber a posição da Moça quanto ao seu 

relacionamento. A Moça pede calma, sempre firme nas palavras. A relação entre os dois é 

sempre questionada pelo narrador, ele marca como a situação entre eles pede uma reflexão, 

sendo que o Moço sempre tenta conciliar o relacionamento, mas a Moça não quer desistir dos 

seus afazeres, dos cuidados emanados pela velha e em relação ao pai. “Ela tinha dito: 

...esperar, até a hora da morte...” O Moço fica sem entender as palavras da Moça no sentido 

de esperar até a morte e, nervoso, fica sem entender o que poderia impedir de manter o 

relacionamento, no entanto ela explica que não se tratava de esperar a morte do pai, nem da 

velha Nenha, o que o Moço estranha é a Moça pedir para esperar a morte dos dois jovens. 
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O sentimento retratado pelo Moço é de que vai manter as esperanças de ela aceitá-lo, 

enquanto isso, ela continua tranquila, sorri, fala com precisão. O Menino preferia que ela 

ficasse em silêncio, que não tivesse respondido. O narrador luta com a memória, tentando 

recobrar o passado “como se não fosse ninguém, ou se todos uma pessoa só, uma só vida 

fossem: ele, a Moça, o Moço, o homem velho e a Nenha, velhinha - em quem trouxe os 

olhos.” Na narrativa, percebe-se que o Moço insiste numa decisão da Moça, quer de qualquer 

maneira manter-se ao lado dela: 

 

Vê-se - fechando um pouco os olhos, como a memória pede: o reconhecimento, a 

lembrança do quadro, se esclarece, se desembaça. Desesperado, o Moço, lívido, 

ríspido, falava com a Moça, agarrava-se aos varões da grade do jardim. Dissesse: 

que era um simples homem, são em juízo, para não tentar a Deus, mas para seguir o 

viver comum, por seus meios, pelos planos caminhos! Que será, agora, se a Moça 

não o quiser reter, se ela não concordar? A Moça, lágrimas em olhos, mas 

mediante o sorriso, linda já de outra espécie. Ela não concordou. Ela só olhava com 

enorme amor para o Moço. Então, ele deu-lhe as costas. E a Moça se ajoelhou, 

curvada para o berço da Nenha, velhinha, e chorava, abraçando-a – ela se abraçava 

com o incomutável, o imutável. Tanto, de uma vez, ela se separava da gente, que 

mesmo o Menino não podia querer ficar com ela, consolá-la. O Menino, contra tudo 

o que sentisse, acompanhou o Moço. O Moço o aceitou, pegou-lhe da mão, juntos 

caminharam. (ROSA, 2006, p. 104). 

 

O Menino se vê indeciso, impreciso pela situação que envolve os dois jovens. Sem 

contar que precisa redobrar a memória, recobrando coisas que ele não domina, imagens 

guardadas, buscando remontar o passado distante. Percebe o Moço em conflito com a Moça, 

tentando de qualquer forma manter seu amor, de fazê-la aceitar ficar ao seu lado. O Moço 

procura restabelecer a relação, mas não obtém sucesso. Enquanto isso, o Menino fica 

apreensivo quanto às decisões que a Moça pode tomar.  

Os dois se silenciam, se distanciam, tentam conter as emoções num momento de 

decisão. O Menino apenas observa a relação, vê as reações, a decisão de ambos é de 

distanciamento, o Moço se põe de costas para a Moça, enquanto que ela passa a cuidar da 

velha Nenha como se ele não estivesse por perto. A emoção da moça era tamanha que começa 

a chorar. O Menino, em seu silêncio nada pode fazer, queria ficar com ela, consolá-la, mas 

percebia a separação entre os dois e resolve acompanhar o Moço em seu retorno para casa: 

 

O Moço viera com tropeço, apalpando as paredes, como os cegos. E entraram no 

quarto, ao extremo da varanda, no escritório. Aquela mesa-escrivaninha cheirava tão 

bom, a madeira vermelha, a gaveta, o Menino gostaria de guardar para si a revista, 

com as figuras coloridas; mas não teve ânimo de pedir. O Moço escreveu o bilhete, 

era para a Moça, ali o depositou. O que estava nele, não se sabe, nunca mais. Não se 

viu mais a Moça. O Moço partia, para sempre, torna-viajor, com ele ia também o 

Menino, de volta a casa. O Moço, com a capa de baeta azul, trazia-o, à frente da 

sela. Voltaram os olhos, já a distância: do limiar, à porta, só o homem alto, sem se 
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poder ver-lhe o rosto, desconhecidamente, fazia-lhes ainda sinais de adeus. (ROSA, 

2006, p. 104-105). 

 

A atitude do Moço é de retomar a vida, a vida sem a Moça, repensar, em si as 

lembranças de um amor que se tornou impossível. Ele sai da casa atordoado, tropeçando em 

suas ideias, “apalpando as paredes, como os cegos.” O Menino ainda pensa na casa, nos 

móveis, sente o cheiro do lugar, da mesa-escrivaninha. É um momento de despedida, uma 

despedida que fica na memória do Menino. O Moço sente que o momento da despedida é 

mais doloroso, principalmente por não se despedir como devia, por isso escreve um bilhete. O 

Menino não consegue ver o que ele escreveu, isso se torna um segredo na narrativa: “O que 

estava nele, não se sabe, nunca mais.” 

O Menino compreende que não voltará, pensa em nunca mais retornar para ver a 

Moça, e nos resquícios da memória, acompanha o Moço sempre olhando para ele, suas 

feições – saíram com olhar sem retorno. Ao perceberem que se distanciavam, tornaram seus 

olhos para o casarão: “do limiar, à porta, só o homem alto, sem se poder ver-lhe o rosto, 

desconhecidamente, fazia-lhes ainda sinais de adeus.” À medida que o Menino se distancia do 

lugar, aquela experiência se torna um momento marcante, principalmente pelo contato que 

teve com a velha Nenha, em percebê-la naquela idade, como também por saber de quão 

importante ela se tornara para a Moça ao ponto de abandonar os planos com o Moço: 

 

A viagem devia de ser longa, com aquele Moço, que falava com o Menino, com ele 

tratava mão por mão, carecia de selar palavras. Ele, o Moço, disse: - “Será que 

posso viver sem dela me esquecer, até a grande hora? Será que em meu coração ela 

tenha razão? ...” O Menino não respondeu, só pensou, forte: - “Eu, também!” Ah, 

ele tinha ira desse Moço, ira de rivalidades. Do Moço, que outras coisas repetia, que 

ele não queria perceber. Pediu: se podia vir à garupa, em vez de no arção? Ele queria 

não ficar perto da voz e do coração desse Moço, que ele detestava. Tem horas em 

que, de repente, o mundo vira pequenininho, mas noutro de-repente ele já torna a 

ser demais de grande, outra vez. A gente deve de esperar o terceiro pensamento. O 

Moço não falava, agora. Falido, ido, noutro confusamento, ele rompeu a chorar. 

Pouco a pouco, o Menino, devagarinho, chorava, também, o cavalo soprava. O 

Menino sentia: que, se, de um jeito, fosse ele poder gostar, por querer, desse Moço, 

então, de algum modo, era como se ele ficasse mais perto da Moça, tão linda, tão 

longe, para sempre, na soledade. Daí, viu-se em casa. Chegara. (ROSA, 2006, p. 

105). 

 

O narrador passa a observar a despedida, se era uma despedida passageira ou uma ida 

sem volta. O Menino é levado pelo Moço, que falava e refletia o momento, pensava no amor 

deixado para trás e se iria superar o grande amor dedicado à Moça e que não obteve 

correspondência, enquanto isso o Menino pensava a mesma coisa. A percepção do menino era 

de que ele também se afastava do grande amor da sua vida, tinha um sentimento de rivalidade, 



168 

 

acompanhava o Moço, mas seu desejo era o de ficar perto da jovem. O Menino é levado a 

compartilhar das emoções do Moço, ir junto, mesmo sem querer, pois seus sentimentos 

estavam em conflito. Maria Lúcia Guimarães Faria (2005, 237) destaca: 

 

O amor é o caminho para o religamento [com o Eterno]: Eros, o deus cosmogônico, 

cria o mundo, ao celebrar as bodas de dois destinos que se completam. Nesse 

mundo, que finalmente adquire sentido, pode a alma humana viajar e crescer. Esta é 

a estória. Por isso, o Moço e a Moça, muito aparecem, encenando as tantas faces de 

uma Estória que nunca termina e que, sendo a Mesma, nunca é a mesma.  

 

Por um momento, o Moço silencia, um silêncio tão brusco que o Menino percebe nas 

feições que aquele silêncio reflete a separação, a situação vivida, suas reflexões, seu desabafo, 

tudo. Logo o Moço se põe a chorar e com essa reação o Menino também, aos poucos, chora, 

um choro de despedida, de afastamento, de saudade, de ruptura com o passado e união com o 

presente. O Menino sentia no distanciamento com a Moça o mesmo comportamento do Moço, 

ao acompanhá-lo trazia o pensamento de que cada vez mais aquele sentimento de amor não 

compartilhado interrompia toda a relação: 

 

Nunca mais soube nada do Moço, nem quem era, vindo junto comigo. Reparei em 

meu pai, que tinha bigodes. Meu pai, estava dando ordens a dois homens, que era 

para levantarem o muro novo, no quintal. Minha mãe me beijou, queria saber 

notícias de muita gente, olhava se eu não rasgara minha roupa, se tinha ainda no 

pescoço, sem perder nenhum, os santos de todas as medalhinhas. 

E eu precisei de fazer alguma coisa, de mim, chorei e gritei, a eles dois: - “Vocês 

não sabem de nada, de nada, ouviram?! Vocês já se esqueceram de tudo o que, 

algum dia, sabiam! ...” 

E eles abaixaram as cabeças, figuro que estremeceram. 

Porque eu desconheci meus pais – eram-me tão estranhos; jamais poderia 

verdadeiramente conhecê-los, eu; eu? (ROSA, 2006, p. 105-106). 

 

Ao chegar à casa, o Menino compara a experiência na casa-de-fazenda com o 

momento vivido pelos pais, o que o faz reviver a separação do jovem casal e a consequente 

falta de amor e de harmonia entre seus pais provocado pela convivência. Repara as feições do 

pai, o quanto tinha mudado desde a última vez que esteve com ele, percebe como ele tratava 

as pessoas, a convivência com a mãe e as preocupações na construção de um muro no quintal. 

A mãe parecia mais atenciosa, preocupada se havia tomado banho, em ver se a roupa estava 

em ordem, questionava-o, queria informações sobre os acontecimentos, como estavam as 

pessoas que o Menino visitou. O Menino sentiu que seus pais estavam estranhos, dispersos no 

relacionamento e, indignado, aos prantos grita com os pais dizendo que eles não sabiam nada 

do amor, estavam preocupados com questões tão insignificantes. Percebeu que o pai e mãe 

apenas se suportavam e tinham transformado seu casamento em um desastre confortável. 
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Como se percebe em todo o texto, o narrador se esforça em relembrar uma experiência 

que marcou sua infância, mas mesmo que tente, ele não consegue recompor de forma nítida 

todas as cenas e lugares, falta-lhe reviver os detalhes e, por isso, só tem contato com 

elementos esgarçados da memória, o que cria uma atmosfera de imprecisão e de incertezas, 

próprias de quem se esforça por recuperar momentos longínquos do passado. Esse esforço 

determina dois planos na narrativa: o do passado (infância) e o do presente (memória). E 

depois de relembrar em silêncio suas memórias, o Menino grita, exalta suas observações 

quanto à relação de seus pais. O Menino percebe que eles não apresentam o mesmo amor que 

antes, passa a relembrar o Moço e a Moça e da decisão que tomaram em se separar mesmo 

existindo amor entre um e o outro. O Menino quebra o silêncio para que seus pais despertem e 

ele entende como eles se tornaram estranhos no decorrer do tempo.  

A memória do narrador se constrói em relação ao momento, essa rememoração 

depende das relações sociais e por mais nítido que pareça a lembrança de um fato antigo, não 

representa a mesma imagem. É por isso que o narrador tem dificuldade em restaurar suas 

recordações na casa-de-fazenda, de acontecimentos experimentados na infância. O que se 

destaca na memória do narrador se liga a vivências, aos laços afetivos criados com a 

convivência com o Moço, a Moça e com a velha Nenha. A memória, além de se vincular com 

as vivências e os laços afetivos, é aberta à repetição do recordar sobre o amor e a vivência dos 

casais.  

Ao retomar as lembranças de acontecimentos com outras personagens, o narrador 

tanto de As Filhas do Arco-Íris quanto de “As margens da alegria”, “Os cimos” e “Nenhum, 

nenhuma” em Primeiras Estórias demonstra afetividade e uma íntima relação com pessoas da 

família (pai, mãe, tio, tia, primo, etc.) e com pessoas do círculo de convivência (doido, 

bêbado, cego, moço, moça, etc.). Por trás dessa afetividade encontra-se a construção da 

relação com o “outro”, pois as narrativas de Eulício Farias e de Guimarães Rosa tendem a ser 

marcadas por momentos relembrados de forma a reconstituir acontecimentos da infância de 

seus interlocutores. Nesse sentido, as reminiscências que envolvem “meninos” parecem 

ocorrer de situações permeadas pela interação e vivências afetivas entre as personagens. Nos 

textos, o tempo percebido pelos meninos se refere a lembranças de pessoas bastante velhas e 

observações de quanto a velhice pode ser um tempo infinito, mas não como quem vai 

sobreviver para sempre, é infinito com possibilidades de intervenção da morte. Em alguns 

momentos, a indefinição ou infinitude do tempo de vida não se impõe ao conceito 

fundamental da morte.  
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Em As Filhas do Arco-Íris e em Primeiras Estórias apresentam crenças e opiniões em 

torno da velhice, da experiência e uma revelação quanto à necessidade social em relação aos 

problemas sofridos por depender de outras pessoas. O que também se observa em algumas 

personagens dos textos em questão é a resistência em sobreviver aos anos de vida. O texto de 

Guimarães Rosa permite uma concepção de mundo esquecido que persiste na memória 

adormecida do narrador, enquanto que no romance de Eulício Farias, a memória do menino 

articula com a tradição popular difundida nas estórias de Pai Estêvão. Dessa maneira, cresce 

no menino a consciência quanto o envelhecimento em “Nenhum, nenhuma”: “[...] a Nenha, 

velhinha, que durava, visual, além de todas as raias do viver comum e da velhez, mas na 

perpetuidade. [...] A gente cresce sempre, sem saber para onde.” (ROSA, 2006, p. 103). E em 

As Filhas do Arco-Íris: “Todo o cuidado com o velho é pouco, está ouvindo.” (p. 42); “Sinha 

Rita vem buscar Pai Estêvão. Hora do velhinho se recolher, tomar o chá de mastruz pra evitar 

constipação e outros achaques.” (p. 61). É necessário destacar que na vida, envelhecer é um 

processo uniforme, atinge todo ser humano, e não se pode contestar, pois é universal e 

inevitável.  

Também se pode destacar que as lembranças dos narradores trazem à tona uma relação 

entre as representações da infância e da velhice e ao leitor fica o cargo de ver como vivem e o 

prazer de conviver com momentos de ouvir/contar estórias, “causos”. As cenas evocadas pelo 

menino da doida em As Filhas do Arco-Íris são as lembranças de acontecimentos misteriosos, 

as ações de Pai Estêvão em “contar estórias”, das brincadeiras com o bêbado, as indagações 

do cego e as peripécias do doido e, em “Nenhum, nenhuma”, pela busca da rememoração, da 

percepção do amor entre o Moço e a Moça e a condição da velha Nenha. O que se percebe 

nos textos em questão é que a relação com o “outro”, de forma significativa, serve para 

estabelecer uma situação solidária entre as personagens. 

Dentro dessa perspectiva, a noção entre experiência e memória mostra que a relação 

entre a infância e a velhice se destaca na rememoração de uma sucessão de fatos passados, de 

acontecimentos vividos. Isto quer dizer que o passado pode estar ou não disponível para quem 

quer rememorar, mas que escapa da memória a todo instante. Quando apreende uma 

lembrança, uma reminiscência, o narrador reconstrói o passado, para isso tenta reelaborar as 

relações sociais. É possível perceber essa situação em “Nenhum, nenhuma” nas observações 

do narrador quanto às relações entre o menino, o moço, a moça, a velha Nenha, etc., enquanto 

que em As Filhas do Arco-Íris acontece entre o menino, o cego, o bêbado, o doido e o velho 

Pai Estêvão. As relações que envolvem cada narrador com o passado rememorado buscam 

encontrar o momento esquecido ou a contação de estórias, vinculando-se com o presente e 
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com o futuro. Essas reflexões podem ser relacionadas com as palavras de Benjamin de que o 

narrador pode “[...] fazer do passado uma experiência única.” (BENJAMIN, 2002, p. 231). 

A procura pelos acontecimentos da infância e suas relações sociais, tentando remontar 

momentos de descontração, no caso de As Filhas do Arco-Íris, na interação entre o velho e o 

menino parecem entrelaçadas como uma busca de estabelecer um diálogo nos propósitos de 

os dois contarem e recontarem estórias, de forma a despertar e atrair a atenção e interesse dos 

moradores da vila e do leitor, respectivamente. Essa aproximação do velho com o menino 

favorece um entendimento com a comunidade de Gurinhatá. Enquanto que em “Nenhum, 

nenhuma”, o menino experimenta e não se abate diante das adversidades, porque ele não 

desiste de conhecer e de se aventurar no mundo esquecido e no seu imaginário. Desse modo, 

inventa novos desafios em sua jornada. Conforme as mudanças, a curiosidade advém de suas 

experiências e não teme que os acontecimentos alterem suas expectativas, logo o sentimento 

de descoberta o anima. Assim, as revelações sobre o passado constituem uma tentativa de 

descobrir um mundo em que se articula a vida e a morte e como essa relação pode modificar o 

presente para lançar um olhar ao futuro.  

De certa forma, entender a experiência do menino pode ser também um mistério para 

o leitor, que se surpreende com a maneira como o narrador se expressa, tentando resgatar 

reminiscências do passado, ou na própria criança, que encara o universo do adulto e suas 

relações sociais. O menino, ao vivenciar o mundo adulto, tenta esquecer os problemas para 

entender o ambiente que o cerca. A narrativa podia trazer informações para auxiliar no 

estabelecimento de um diálogo entre o novo e o velho, mas o que se desenha ou se comporta 

gera "concepções distorcidas" do tempo, do espaço, dos seres (personagens). As relembranças 

do narrador em “Nenhum, nenhuma” se estabelecem em estereótipos antigos que, muitas 

vezes, subestimam a sua capacidade de enveredar no universo infantil e nas relações entre o 

Moço e a Moça, trazendo reações quanto ao relacionamento de seus pais. Como nos lembra 

Walter Benjamin (2009, p. 55): “E já que a criança possui senso aguçado mesmo para 

seriedade distante e grave, contanto que esta venha sincera e diretamente do coração”  

Eulício Farias demonstra similaridade com Guimarães Rosa através da recriação de 

mitos, lendas, elaboração de contos, da criação do universo imaginário de suas personagens 

para representar a realidade. A escritura desses autores se assemelha no que se refere aos 

recursos utilizados em sua construção, como a linguagem, a tradição oral e os recursos 

narrativos. De acordo com as situações ressaltadas, as inter-relações entre: o menino, o velho, 

o cego, o bêbado e o doido demonstram estabelecer relações literárias de As Filhas do Arco-

Íris com outras narrativas, em especial Primeiras Estórias. Esses efeitos e procedimentos 



172 

 

narrativos têm a mesma relação com o utilizado por Guimarães Rosa. Nessas condições, 

ressalte-se a seguinte assertiva de Antonio Candido (2002, p. 43) quanto ao papel da 

personagem:  

 

Se reunirmos os vários momentos expostos, verificaremos que a grande obra-de-

arte literária (ficcional) é o lugar em que nos defrontamos com sêres humanos de 

contornos definidos e definitivos, em ampla medida transparentes, vivendo 

situações exemplares de um modo exemplar (exemplar também no sentido 

negativo). Como seres humanos encontram-se integrados num denso tecido de 

valores de ordem cognoscitiva, religiosa, moral, político-social e tomam 

determinadas atitudes em face dêsses valores.  

 

É possível perceber que Eulício Farias e Guimarães Rosa, em seus textos, utilizam de 

aspectos narrativos que aproximam o leitor para o gênero de contos. No caso de As Filhas do 

Arco-Íris, apesar de ser um romance, em sua estrutura há marcas do conto, de lendas, mitos, 

ditados, causos. Isso pode ser relacionado aos contos de Guimarães Rosa, pois o uso da 

tradição popular nos dois autores não perde a forma, permanece no imaginário movido pelo 

ingrediente fantástico e maravilhoso. Também se pode destacar que o narrador traz nos textos 

em questão impressões da infância, destacando o contato com personagens que apresentam 

uma velhice que ultrapassa o tempo.  

Destaque-se, portanto, que tanto a obra de Guimarães Rosa quanto a de Eulício Farias 

evocam a possibilidade de explorar as relações entre tradição oral e a tradição escrita. No caso 

de Eulício, percebe-se a presença de contos populares, mitos e lendas como um resgate da 

tradição. Em Guimarães Rosa, temos a construção linguística em que se associam vários 

recursos, da elaboração das personagens. Os dois escritores podem ser comparados pelo uso 

que fazem do imaginário infantil e pela experiência da personagem “menino” tanto em 

Primeiras Estórias quanto em As Filhas do Arco-Íris. Enfim, ao aproximar os textos de 

Eulício Farias e Guimarães Rosa pode-se evidenciar traços de similaridade, entretanto esses 

diálogos não se hierarquizam, isto porque o universo da produção é de vivências diferentes, 

de ambientes próximos pelas características, de contextos sociais, históricos e espaços 

culturais diferenciados, mas com aspectos sociopolíticos aproximados. 
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CAPÍTULO 5 

 

O PROCESSO SOCIAL EM AS FILHAS DO ARCO-ÍRIS: O CÔMICO E AS 

RELAÇÕES ENTRE O CEGO, O BÊBADO E O DOIDO 

 

 

5.1. O cego Formião, o bêbado Damião e o doido Pedro Gago 

 

 A valorização do cômico no romance As Filhas do Arco-Íris é utilizada através das 

relações entre as personagens: o cego, o bêbado e o doido, que fazem de suas peripécias 

motivos de riso para a comunidade. Eles compartilham momentos, criam ideias e dúvidas e 

convivem com a alegria de Gurinhatá. Nesse sentido, o tratamento cômico acontece em 

situações, ações e reações das personagens diante das adversidades da vida. E como destaca 

Antonio Candido (2007, p. 26): “A personagem vive o enrêdo e as idéias, e os torna vivos.” Já 

Henri Bergson (2007, p. 13) salienta: “O que a vida e a sociedade exigem de cada um de nós é 

uma atenção constantemente vigilante, a discernir os contornos da situação presente, é 

também certa elasticidade do corpo e do espírito, que nos dê condições de adaptar-nos a ela.”  

As representações sociais dizem respeito aos indivíduos (personagens) que participam 

da sociedade, vivendo suas ações, reações, encarando a realidade. Essa realidade reúne 

problemas e dificuldades e a vontade de transformar e explicar suas condições no cotidiano. 

Muitas vezes isso causa um efeito cômico, pois em determinadas situações elas vivenciam a 

experiência, o conflito, o embaraço, a alegria. O riso pode ocorrer e ser produzido pela 

afirmação ou pelo consentimento das personagens ou pelo aspecto físico, psicológico, por 

uma reação, um desejo, um vício, uma mania, a criação de uma fantasia, tudo causa uma 

impressão, uma comunicação, que pode gerar o cômico. Pode-se dizer, portanto, que no 

romance em questão, o cômico se baseia nas relações das personagens, na manifestação de 

uma atitude, na criação de imagem grotesca, num gracejo, etc. No trecho a seguir, pode-se 

perceber isto: 

 
Hora da tia Jana procurar ovos de guiné. Ah, parece que a diaba da bebe-ovos andou 

por aqui? Tou fraca! Tou fraca! Mania de tia Jana. Ovos de galinha, de guiné, de 

passarim e de tudo que é bicho que põe. Ri-se o doido do maluco? Pobre tia Jana! 

As más-línguas se amiúdam. E os maus olhos? Olham, reolham, tresolham.  (p. 10). 

 

Na narrativa, o cômico aborda o desvio das personagens de Gurinhatá, seja por seus 

vícios ou dificuldades de se relacionar com os habitantes da vila. Tia Jana procura saciar seu 
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desejo por ovos, passa pelo galinheiro, olha para os ninhos e recolhe o que pode. A mania de 

tia Jana em recolher ovos de todo tipo de ave sem fazer qualquer seleção faz os moradores 

zombar de suas atitudes. Às vezes, tia Jana causa risos em Pedro Gago, principalmente 

quando pega ovos de lesma – nessa relação, um louco critica o outro por fazer coisas que 

considera incoerente. O ambiente é marcado pela presença de animais, uma sombra de 

mistério, imagens vão surgindo, isso vai movendo o imaginário com o ruído da galinha de 

angola (guiné) por causa da invasão de tia Jana pegando os ovos no ninho. As pessoas 

comentam (más-línguas se amiúdam) sobre os problemas que eles causam. No caso, quando 

se fala de tia Jana, observam que ela tem suas manias como colher ovos, falar sozinha, correr 

atrás dos meninos que mexem com ela. O narrador se questiona quanto ao riso “Ri-se o doido 

do maluco?” Isso faz refletir com o que D’Angeli e Paduano (2007, p. 19) afirmam: 

 

O louco tem em comum com o pensamento racional o arcabouço formal, usado de 

maneira diferente e com fins diferentes, mas com o mesmo rigor; o tolo tem com a 

razão uma relação quantitativa: faz dela um uso descomposto, incompleto e 

fragmentado.  

 

Na vila, o comportamento das pessoas é de distanciamento diante dos excluídos, 

havendo certa rejeição às condições de vida dessas personalidades e da ausência de valores 

físicos, sociais e psicológicos. Em virtude dessa ausência, os moradores não admitem que eles 

abalem a hierarquia com o coronel Tidudô, o padre Santo e Pai Estêvão, sendo que com o 

último, as atitudes dos três têm uma relação mais agravante devido ele ser de idade mais 

avançada. É assim que eles se tornam três elementos propensos a criar fantasias e dar sentido 

a uma realidade diferente, incomum. Cada um apresenta, conforme o narrador, experiências 

com aventuras, viagens e brincadeiras: 

 

O calçadão da igreja quase deserto. Só o cego Zé coçando os ovos ou batendo com a 

ponta do bastão nos tijolos. Doido que apareça um pra falar da vida alheia. Pedro 

Gago vem vindo. O bêbado Damião deve andar caído por aí, que até uma hora dessa 

ainda não deu as caras. O trio. Toda vila tem um cego, um bêbado e um doido, diz 

padre Santo se rindo deles. Ah. E onde agora as estórias dos dragões que se 

despencavam da lua e iam cair nos quintais das casas? Quem é besta, menino, de 

abrir porta para o dragão entrar! Vem ver, gente, as filhas do arco-da-velha levando 

Pai Estêvão para a outra margem! (p. 76). 

 

Sentado na frente da porta igreja, o cego espera que apareça alguém para falar dos 

outros, pode-se imaginar a imagem grotesca da situação do cego passando a mão nas partes 

intimas como se nem ligasse com o que estava fazendo. Logo sente que alguém se aproxima, 

percebe que é Pedro Gago e imagina que Damião ainda não havia aparecido por perto por 
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dever estar caído pela vila. O narrador fala do trio e recorda as palavras de padre Santo rindo 

dos três, faz com que imaginação aflore com as estórias de dragões que caem nos quintais das 

casas e chama o leitor para entrar na narrativa para observar as filhas do arco-íris levando Pai 

Estêvão na sua marcha fúnebre. 

Quando se tenta compreender uma personagem, seja por uma conversa, um ato, uma 

afirmação, uma informação, normalmente se permite a um conhecimento mais ou menos de 

sua conduta ou uma noção de como este ser comporta. Antonio Candido (2007, p. 41) reflete 

que, por sua natureza, os seres humanos são misteriosos, inesperados e que a psicologia 

moderna tem ampliado e investigado de forma sistemática as noções de subconsciente e 

inconsciente, o que explicaria reconhecer o que há de insólito nas pessoas. O que surpreende a 

todos é possibilidade de outra pessoa entrar nelas, invadindo inesperadamente a sua área de 

essência e de existência. 

As pessoas observam umas às outras e é muito comum que riam de quem caiu por 

causa de um tropeção ou de alguém que corre com medo de um louco. Riem do que as 

pessoas falam em respostas a uma pergunta com o tom de uma piada e outros recurso 

cômicos.  Para Henri Bergson (2007, p. 6): 

 

Para compreender o riso, é preciso colocá-lo em seu meio natural, que é a sociedade, 

é preciso, sobretudo, determinar sua função útil, que é uma função social. Essa será 

– convém dizer desde já – a idéia diretiva de todas as nossas investigações. O riso 

deve corresponder a certas exigências da vida em comum. O riso deve ter uma 

significação social. 

 

O riso é um elemento importante na sociedade, principalmente pelo divertimento, pela 

condição de poder relacionar ideias e ações, o riso tem sua função social, conforme destaca 

Bergson, pela sua significação. O riso se move por toda parte, sugerindo a liberação do 

censurado, permite transcender os limites da razão. É na razão que se encontra o imaginário e 

com ele o narrador cria, recria, reordena e reconstrói os momentos de diversão, a afetividade, 

a representação dos homens, atribui sentido às coisas e à natureza, altera a ordem da 

realidade, percebe o mundo e a fantasia.  

Na vila, as pessoas reagem com certa rejeição às ações do bêbado, do cego e do doido, 

isso ocorre em virtude da ausência de valores sociais, isto é, são sujeitos que possuem 

cerceamento de direitos pela condição social, psicológica, por motivações políticas, 

econômicas. Por causa destas ausências, algumas pessoas de Gurinhatá não aceitam que eles 

interfiram nas atitudes e afirmações das autoridades que representam o padre Santo, Pai 

Estêvão e o coronel Tidudô, mas mesmo assim eles participam da comunidade. As 
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representações da loucura, cegueira e alcoolismos e processam através de personagens que 

tentam interpretar a realidade e constituem o cômico no texto, figurando imagens, habitando 

lugares, criando fantasias, conflitos, elementos que conduzem o imaginário do menino que 

narra As Filhas do Arco-Íris. Para compreender suas relações é essencial estabelecer alguns 

conceitos relacionados a tais representações. 

O estudo da loucura é feito pela psicologia, que avalia como sendo uma condição de 

distúrbio na mente humana, caracterizada principalmente por ações e pensamentos que não 

são normais em relação as atitudes. A loucura é uma doença mental, uma insanidade que 

acomete o indivíduo. Assim, o louco é considerado um ser que não dispõe de suas faculdades 

mentais caracterizadas por pensamentos considerados normais pela sociedade. Na assertiva de 

D’Angeli e Paduano, destacada anteriormente, esse pensamento “decomposto, incompleto e 

fragmentado” ocorre por causa dos distúrbios psicológicos. Nessas condições, o louco, 

normalmente, é excluído das relações sociais, não há respeito por parte das pessoas quanto 

aos direitos desse elemento social. Em As Filhas do Arco-Íris, Pedro Gago é o louco da 

narrativa. Ele inventa suas fantasias, cria sua imaginação e age com a lógica desse universo 

que crê ser verdadeiro, construindo um mundo só seu, seres e objetos, aos quais se apega, 

alienando-se da realidade.  

O termo cegueira, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é atribuído às 

pessoas que não possuem a habilidade ver, logo é uma condição que gera a falta de percepção 

visual, devido a fatores fisiológicos ou neurológicos. A cegueira pode ser ocasionada por 

diversos fatores como patologias oftalmológicas ou traumas oculares que se agravam pela 

falta de tratamento ou de agravamento da doença ocular. Rocha apud Lima (2006) afirma que: 

 

[...] o conceito de cegueira não é absoluto, "pois reúne indivíduos com vários graus 

de visão residual. ‘Ela não significa, necessariamente, total incapacidade de ver, mas 

sim prejuízo dessa aptidão a níveis incapacitantes para o exercício de tarefas 

rotineiras’. Desse modo, uma baixa acuidade visual pode significar uma cegueira 

total ou parcial. Próximos à cegueira total estão os indivíduos que só têm percepção 

e projeção luminosas. A percepção luminosa implica a distinção entre claro e escuro. 

A projeção implica identificar também a direção de onde provém a luz. A cegueira 

total pressupõe completa ausência da visão. A visão é nula, sendo que nem a 

percepção luminosa está presente. 

 

A consideração anterior reforça que as consequências da deficiência visual 

influenciam diretamente no cotidiano do indivíduo que tem de se adaptar ao mundo em que 

vive.  

Na obra euliciana, encontramos José Formião, que representa o cego abandonado pela 

mulher, com o sentido auditivo muito aguçado. O cego Formião emite declarações e 
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questionamentos que surpreendem as autoridades, o que ouve não consegue guardar como 

segredo para ninguém. 

O alcoolismo é um vício que consiste na ingestão excessiva de álcool, com graves 

consequências orgânicas, sociais e ocupacionais. No romance analisado, Damião desempenha 

a figura do bêbedo, ele sente determinada dependência do álcool, ou seja, sente a necessidade 

de doses cada vez maiores de cachaça na venda de João Dadau para ficar satisfeito.  

No que se refere à narrativa de As Filhas do Arco-Íris, muito se fala das brincadeiras 

nas calçadas, as crianças correndo de um lado para o outro, mexendo com os loucos, com o 

cego, inventando que colocam uma moeda na sua cuia ou com o bêbado, dizendo que vão 

pagar uma dose de cachaça. No texto, o humor contagia e se espalha pela vila à medida em que 

as personagens se relacionam. Há situações vivenciadas pelo cego, bêbado e doido que o narrador 

faz com que o leitor lembre-se das fofocas e além dos provérbios muito utilizados no dia a dia 

das pessoas: 

 
Olha a doida! Pega a doida! Trá lá lá lá lá. As más-línguas. Deus se esconde por 

detrás do cabeço das nuvens e tudo vê. Um dia virá. A justiça de cima tarda mas não 

falha. Deixe estar que eles vão ver como a porca torce o rabo. O primeiro sinal: a 

chuva de fogo que caiu lá pras bandas do Grotão esturricando até as pedras. 

Prenúncios. (p. 11). 

 

 

Os meninos gritam pela doida, usam deste recurso para provocá-la, ela corre atrás 

deles, mas não consegue alcançá-los. Na vila, as pessoas ficam rindo da atitude dela, que não 

dispensa uma palavra para falar mal dos meninos e desejar que sejam amaldiçoados. No 

trecho, o uso da expressão “Trá lá lá lá lá.”, recurso tipicamente infantil para demonstrar essa 

característica da narrativa e do aspecto cômico que existe na forma como as crianças encaram 

uma pessoa com problema físico ou mental. A brincadeira sempre ocorre quando ela passa 

pela vila, assim aproveitam para provocar nela um sentimento de vingança, punição contra 

aqueles que caçoam de sua condição. Segundo Henri Bergson (2007, p. 50): “Ora a comédia é 

uma brincadeira, uma brincadeira que imita a vida.” As pessoas, as crianças brincam, falam, 

conversam, cochicham uns sobre os outros, fazem isso com o propósito de se divertir. São as 

más-línguas trabalhando na vila, porém a esperança de tia Jana é que aos olhos de Deus um 

dia fará justiça e irá punir aqueles que zombam dela, pois a sua concepção é de que “a justiça 

tarda mas não falha”. Observa-se que a utilização do um provérbio serve para reafirmar o 

pensamento visando atingir os meninos. Na percepção da doida, os meninos vão sentir o 

poder de suas preces e o primeiro sinal é “a chuva de fogo que caiu lá pras bandas do Grotão 
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esturricando até as pedras.” A chuva de fogo é o prenúncio do fim do mundo, de que Deus 

mantém o seu olhar nas ações do homem e que o julgará no juízo final.  

A análise da estrutura humorística nas relações entre o cego, o bêbado e o doido 

expõem situações que envolvem narrativas, peripécias, sequências de eventos que 

testemunharam ou protagonizaram e acontecimentos que viram ou ouviram se passar com a 

comunidade. Cabe também observar que o humor é, antes de tudo, um fenômeno interativo, 

criando o equilíbrio entre a seriedade e a diversão do adulto, a experiência e a expectativa do 

menino para brincar. Compreender esses mecanismos que regem o humor é, na narrativa, um 

jogo que se caracteriza pela comunicação e pelo discurso que as personagens usam para 

interagir umas com as outras. 

A seguir analisa-se as representações da loucura, cegueira e do alcoolismo, visando 

estabelecer os aspectos cômicos das relações que envolvem as personagens Pedro Gago, José 

Formião e Damião. Também serão feitas observações sobre a temática considerando a obra 

Primeiras Estórias. 

 

5.1.1. O cego Zé Formião 

 

A vida de José Formião é registrada no Episódio 7 (Névoas). Ele é o cego da vila, o 

narrador destaca o que acontece na sua infância e o seu relacionamento com a mãe e a mulher, 

retratando sua convivência com a comunidade, a idade, a relação conjugal, os problemas que 

sofre por ser cego, as atividades que consegue desempenhar, as complicações e implicações 

com padre Santo, etc.  

José Formião não era cego de nascença, mas logo ao perder a visão sentiu os 

problemas desse tipo de deficiência, mesmo assim conseguia se dirigir para a calçada da 

igreja e conhecia quase todos os moradores por um aguçado sentido de audição. O cego era 

duvidoso, quando criança, gostava de se imaginar um grande cangaceiro, mas a insuficiência 

visual o impediu de atingir esse objetivo. No decorrer de sua vida, o cego conseguiu 

desenvolver a habilidade de fazer gaiolas, as quais vendia na feira-livre. Tinha o cuidado de 

colocar tudo no lugar, por isso mantinha a casa arrumada, enquanto a mulher lavava roupas 

para ganhar dinheiro. Para os cegos, manter os móveis no seu devido lugar faz diminuir a 

dificuldade que tem em recuperar objetos perdidos, por isso que se torna amigo da 

organização e da ordem.  

Como os capítulos da narrativa se referem a cada mês do ano, o episódio 7 se 

apresenta com os eventos do Julho, mês que se comemora a Festa de Santana. O narrador 
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destaca o aniversário de Formião, que estava completando 40 anos. Durante o episódio 7 está 

ocorrendo a estação de inverno, percebem-se mudanças no clima e vegetação, espécies de 

animais, principalmente pássaros, migram para outras regiões. Em muitas regiões, pode 

ocorrer a incidência de chuvas, a formação de névoas e baixa temperatura em relação ao 

verão. No sertão, essa estação é a mais festejada, pois muda a paisagem seca pelo verde, o 

florido e o voo de borboletas.  Formião sentiu a cegueira nos primeiros anos de vida, quando 

aos nove anos acontece esse fato muito triste que o impediu de realizar o sonho de entrar no 

cangaço. O narrador explica como sucede a cegueira: 

 

Quando menino (lembra-se), o que ele mais gostava de ver era, nessa época, as 

árvores e as águas do açude amanhecerem cobertas daquela fumacinha branca que se 

estendia como um lençol. Manhãs friorentas de fim de inverno e ele via tudo e tudo 

era motivo de alegria. De bodoque em punho, perseguia os passarinhos e assistiu, 

mais de uma vez, à luta de uma cauã matando uma cascavel. Santana é o mês das 

névoas, dizia sua mãe, e, também do aniversário dele. Hoje completou quarenta 

anos. Cegou tinha nove. Foi dormir (diz) vendo e, ao despertar, não viu mais até 

hoje. Gota-serena? A mãe levou-o ao Doutor Leão
30

 em Barbalha e este confirmou a 

amaurose. (p. 50-51). 

 

O narrador destaca o modo como o cego encarava a vida, ressalta que ele (lembra-se) 

do que fazia quando ainda podia ver as paisagens do sertão. É possível identificar que, 

conforme a narrativa, o inverno no sertão é caracterizado, principalmente, pelas baixas 

temperaturas durante a noite e o amanhecer costuma-se perceber o ar mais aquoso, esse clima 

muito denso obscurece a atmosfera formando as névoas. Assim, devido à incidência do 

abrandamento dos raios solares na Terra, as noites de inverno são mais longas que os dias, 

visto que durante essa estação do ano, as nuvens são mais esparsas e as chuvas fazem a 

radiação solar se tornar mais densa:  

 

Anh. Hoje é dia de seu aniversário. Quarenta. O caixão de querosene coberto com 

um paninho branco. Assopre a velinha, Zé! O passarim fugindo com medo da pedra 

do bodoque. O cheiro bom de terra molhada e o lençol branco cobrindo o serrote e 

as águas do açude. Névoas? Onde agora o calunga dos olhos de conta de rosário? O 

doutor disse que ele nunca mais ia ver a briga da cauã com a cascavel. . . Levem o 

ceguinho também pra acompanhar o enterro da mãe! A coitada morreu tão feliz. O 

que ela mais queria viu: O filho não ia ficar sozinho e no desamparo, neste mundo. 

Anh. Tem que terminar ainda aquelas gaiolas pra feira da manhã. (p. 56). 

                                                 
30

 O texto destaca o “Doutor Leão em Barbalha”, personagem que ressoa com Dr. Leão Sampaio, médico clínico 

e oftalmologista, natural de Barbalha (Ceará). Médico dotado de extraordinário espírito público, Leão Sampaio 

foi eleito deputado federal constituinte a 15 de novembro de 1933, com apoio do Padre Cícero Romão Batista 

para legislatura 1933/1934.  
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Formião foi dormir e ao acordar não viu mais a luz do dia. Ainda jovem, a mãe 

consultou um oftalmologista, que constatou uma lesão grosseira nos olhos, o que causou a 

cegueira. O cego completara quarenta anos e, com o tempo, havia se acostumado com os 

problemas ocasionados pela cegueira: 

 

A sina de uns quem determina é Aquele lá de cima. Não fosse cego, bandido seria 

pior do que Corisco. Anh. Pai não conheceu. Diz que este abandonou a mãe 

gestante, de sete meses. Não chegaram a se casar e a mãe, depois que ele nasceu, 

não quis mais saber de homem até passar desta para a outra. Herdou o nome do avô 

— José Formião, vaqueiro e jagunço nas horas vagas. Homem feito, veio com a mãe 

para a vila. A mãe era lavadeira e ele desde cedo aprendeu a fazer gaiola para 

passarinhos e vender nos dias de feira. (p. 51). 

 

O pensamento do senso comum destaca que as coisas, fatos acontecem por causa de 

um poder sobrenatural, mas será que é mesmo assim, ninguém determina nada na sua vida? 

Todo ser humano vive em função de alguma coisa, que se torna seu projeto ou sofre as 

consequências de vida. As pessoas podem ter problemas físicos, psicológicos, dificuldades 

com a coordenação dos órgãos e sentidos, também podem reagir mais lentamente a estímulos.  

O narrador destaca que a sina de algumas pessoas é definida pela ação divina, como se o ser 

humano não tivesse o poder de ter seu livre arbítrio, como se o homem não pudesse fazer o 

que bem entendesse. Antes de se tornar cego, Formião sofreu o abandono do pai, este foi o 

primeiro obstáculo na vida, sentir que o pai deixou sua mãe gestante e nunca mais deu notícia 

na região.  

O cego Formião gostaria de ser como o avô, cuidar de gado na fazenda ou ser capanga 

dos fazendeiros, também tinha orgulho de ter sido homenageado com o nome do avô e pelas 

histórias contadas pela mãe sobre José Formião, o patriarca da família. Formião queria ser o 

homem mais valente das redondezas e o jagunço mais temido da região. Só que não 

conseguiu crescer saudável, cegou e aprendeu apenas a fazer gaiolas, usava esta arte para 

ganhar um pouco de dinheiro e, devido a traição da mulher, não tinha respeito da comunidade. 

Passava dias elaborando uma gaiola para enfim poder vender aos frequentadores da feira-livre 

da cidade mais próxima. 

Formião tinha uma memória dos sons de uma forma surpreendente, por isso conseguia 

identificar as pessoas da comunidade pelos passos, fala, vozes, principalmente porque as 

vozes têm características próprias do seu falante. Portanto, a audição, assim como o tato, era 

um sentido muito aguçado em Formião, tornando-se uma qualidade muito valorizada para que 

ele exercesse sua participação na comunidade. Assim, ao memorizar os sons dos objetos e as 
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vozes das pessoas, o cego Formião desenvolve uma capacidade incrível para detectar do que 

se trata e como agir diante de um obstáculo, seja ele uma parede, curral, pedra, ferro, ou quem 

estava revelando um segredo, fazendo uma ameaça, contando uma estória. Normalmente, para 

se conduzir aos lugares, o cego usava uma bengala e com isso percebe por onde está 

caminhando pelo ruído que fazia nas calçadas, vielas e lugares por onde passava, isso faz com 

que se torne muito hábil: 

 

Nosso Senhor também não lhe havia dado dois olhos de conta que caíram quando 

tinha ele nove anos? Dias, que ele tem até inveja daquele calunguinha. Anh. 

Pensamento besta de cego. Anh, lá vem (pelas pisadas) Pai Estêvão. Arrimado no 

bastão, mal anda. Diz que tem um século de ano na cacunda. Deus o livrasse de 

viver tanto assim. Vão ver o sofrimento de um cego velho da idade de Pai Estêvão, 

arrastando os pés, sem poder andar. Aonde vai assim, meu Pai Estêvão? Hum. É o 

ceguinho Zé? Em João Dadau comprar um pedaço de fumo. Hum. Hum. (p. 56). 

 

No trecho, pode-se observar várias interjeições que apontam expressões exclamativas, 

sons guturais, pensamentos. Formião gostaria muito de continuar vendo, observar as 

paisagens do sertão, brincar na rua, mas teve a infância alterada pela cegueira. Agora ele 

ouvia as pessoas, lembrava-se dos brinquedos que tinha. O cego costumava sentar na calçada 

da igreja e ouvir os frequentadores, as missas e as conversas das pessoas contando seus 

segredos. Na calçada, o cego gostaria muito de ter seus olhos de volta e sente a presença do 

velho Pai Estêvão. Daí começa a pensar na vida, de como seria ter a idade do ancião. Para ele, 

o sofrimento de um cego é grande, mas ser cego e velho seria uma situação pior. Percebe-se 

nessa relação um sentimento de descriminação por parte do cego, que fala da idade avançada 

de Pai Estêvão.  

Outra atividade do cego é pedir esmolas, essa é uma das formas de compartilhar seus 

problemas, recebendo moedas de quem sente piedade da sua condição: 

 

Pedir esmolas? Humilhação. Fica sentado na calçada da igreja e um e outro 

conhecido passam e dão uma moeda para ajudar o ceguinho. Outras vezes, são 

pessoas estranhas, principalmente nos dias de festa. Que Deus lhe pague, senhor ou 

senhora! Acha que quem dá esmola é quem tem encargo na consciência e quer se 

descartar. (p.51) 

 

O cego pedia esmolas, ficava todos dos dias esperando passar alguém para dar-lhe um 

trocado, era um ação humilhante, mas como não conseguia recursos para se sustentar, se 

tornava uma maneira de ganhar dinheiro. Quando era dia de festa, o cego se preparava para ir 

ao novenário da vila, sentar à frente da igreja e esperar que lhe dessem uma moeda. Cumpria 
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todos os dias o caminho da igreja, ouvindo os sermões do padre e os segredos e confissões 

dos fiéis.  

É interessante que o próprio cego não aceita que pedir esmolas seja digno para 

qualquer pessoa nem para ele. A situação do ato de pedir esmolas é criticada pelo cego, que 

sente que aquilo não seja uma atividade normal para um homem, as pessoas passam, olham 

para ele, sente a necessidade e ainda pedem que ele abençoe o doador: “Quantas vezes a 

pessoa que lhe estende a moeda não diz: Peça a Deus, ceguinho, para eu ser feliz. E a 

felicidade é coisa que se peça? Anh” (p. 51). O cego é um crítico das ações divinas, afinal 

tornar-se daquela maneira não podia ser um castigo, mas uma doença do corpo, uma ação 

regenerativa e/ou hereditária. Ele sente que, socialmente, não é aceito pelas pessoas, que sua 

condição física o exclui da comunidade, sendo que tem que pedir esmolas e emitir sua opinião 

sobre determinados fatos servem para poder se socializar. 

O cego não vê mas ouve tudo que falam. Ninguém melhor do que ele para saber de 

tudo, até das fugas de namorados. Parece que ele consegue pressentir os acontecimentos à 

distância. Sentado, ouvindo todos os ruídos e barulhos da vila, é como se estivesse em todo o 

canto: na rua, nas esquinas, nas calçadas e até dentro das casas. Os moradores devem pensar 

duas vezes antes de falar qualquer coisa sobre alguém perto do cego, pois quando se espera 

que uma conversa fique entre quatro paredes, em segredo, engana-se, Formião pode ter 

ouvido e, minutos depois, a mesma conversa já está na boca dos frequentadores do Café de 

Dona Donana ou da venda de João Dadau: 

 

E a afirmativa é sempre a mesma: Foi o ceguinho quem disse. O difícil é saber como 

as coisas chegam ao seu conhecimento, em primeira mão. São as “antenas 

perigosas” de que fala o vigário, quando quer mexer com o danado do cego. Foi Zé 

Formião, gente, que levou o recado do noivo que estava proibido pelo pai da noiva 

de falar com ela: Mandou dizer não sei quem, que não sei quem ele é, que fosse não 

sei aonde que não sei adonde é. Já lhe dei o meu recado, entenda como quiser. (p.51) 

 

O cego não guarda segredo sobre ninguém nem para ninguém. O vigário sempre tem a 

suspeita de que o cego contou o segredo a quem não devia saber e costuma chamar a atenção 

do cego por causa das suas ações, mas Formião age com indiferença. O cego não teme os 

discursos do padre e as pessoas riem quando o sacerdote fala das “antenas perigosas” se 

referindo ao cego, que nem discute, silencia para continuarem a conversa. É comum que as 

histórias sejam de confidências entre namorados, dos casos de amor dos homens e das 

mulheres, mas para quem pensa que continuará secreto, logo alguém comenta um ato ou 



183 

 

conversa dita por alguém a quem não devia ouvir. Na vila, o cego é o primeiro a saber das 

boas e más notícias, como também é o primeiro a revelá-las: 

 

E aí a noiva foi-se encontrar com o noivo e fugiram. Hein, Zé, e a moça entendeu 

mesmo o recado? Anh. De outra feita, a Maristela e o João Inácio combinaram fugir 

e se casarem na vila de Santana. Tudo feito debaixo de sete capas pra que ninguém 

desconfiasse ou pressentisse. No entanto, não se sabe como, quando tudo ocorria às 

mil maravilhas, o cego botou a boca no mundo e o plano deles foi de águas abaixo. 

Casos há, porém, que ele não pode revelar e aí se faz de inocente ou de doido. 

Menino, quem tem cu tem medo. Então, Zé, quem foi visto, à meia-noite, pulando a 

janela do quarto dela? Anh. Doido também apanha. Quem sabe longe está... 

Procurem. A ouvidos moucos, palavras loucas. Cego féla.  

Insultos ele sempre recebeu dos moleques da rua e dos desocupados da venda de 

João Dadau. Enquanto não desse uma cacetada na cabeça de um peste desse que o 

mandasse pras profundas, não deixavam de mexer com a vida dos outros. Cadê 

Maria Preta, Formião? Comeram a mulher do ceguinho e ainda deram nele. Ahahah. 

(p. 52). 

 

As ações de casais de namorados ocorrem em segredo, mas se por acaso o cego ouvir 

alguma conversa sobre organização de fuga, sobre atitudes suspeitas de traição, ações como 

brigas, separação, o assunto não terá o sigilo que se espera para ninguém. O riso nesta 

situação é inevitável, principalmente quando perguntam se o cego ouviu e ele silencia por 

medo do mal que lhe possa acontecer caso conte os segredos que sabe por ter ouvido no meio 

da rua.  

Apesar de falar de todo mundo, o cego sabe de quem não pode falar e lembra que nem 

tudo que se ouve pode ser revelado, através do provérbio: “quem tem cu tem medo” e o 

menino ri da conversa e da expressão. As palavras ditas ganham sua posição de perigo se 

forem pronunciadas para quem não deve ouvir e Formião sabia disso, por isso se calava e caso 

a conversa fosse descoberta, o risco de segurança para quem revelou seria maior ainda. Os 

homens da venda ficam perguntando ao cego porque ele não conta o que ouviu e riem do 

medo que lhe assusta. Calar quando necessário, falar quando for possível. Nenhuma palavra 

pode ser dita quando se corre riscos, o cego sabe bem disso e todo mundo ri quando isso 

acontece e perguntam a ele se não ouviu falar do que ia acontecer, mas ele nem comenta para 

não se comprometer.  

Quem muito fala sofre também com os maus comentários que ocorrem na vila. Ele 

costuma ser traído pela esposa. Há quem fique falando mal de sua mulher, os moleques 

passam por ele e insultam, como ele não consegue reagir, apenas fica reclamando, dizendo 

que irá bater naquele que ousar falar dele. A honra é o maior alvo dos ataques ao cego, falam 

que Maria Preta, sua esposa, não era fiel: 
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Maria Preta. Um pesadelo em sua vida. A mãe dizia que ele tinha de ter uma pessoa 

pra cuidar dele, quando ela fechasse os olhos de uma vez. Não queria que ele ficasse 

sozinho e cego no desamparo e sem ninguém neste mundo. Uma pessoa que lhe 

fosse companheira e guia nas horas difíceis e nas necessidades maiores. Começou, 

para isso, a conversar a negra Maria Preta, órfã de pai e mãe, de quem se dizia ter 

nascido nos agrestes e servia de criada, já algum tempo, em casa da viúva do finado 

Pedro Ernesto. A mãe fez por onde convencê-la de vir morar com ela e lhe fazer 

companhia. Na vila, já era do conhecimento de todos de que ela tinha sido antes 

descaminhada pelo filho do patrão, o Ernestinho, que do Cifé só lhe faltavam os 

chifres e o rabo e, de tanto malfeito, cedo o levou a breca. Às vezes (coisa muito 

rara), o que é ruim também dura pouco. O Ernestinho, por exemplo. (p. 53) 

 

Antes de Maria Preta surgir na vida de Formião, o cego era um homem só, vivia com a 

mãe, que temia deixá-lo sem ter quem cuidasse dele. Eis que Maria Preta apareceu para que 

ele não vivesse na solidão, para que tivesse uma companhia. A mãe do cego, percebendo que 

Maria Preta estava desamparada pelos pais, fez de tudo para que ela ficasse com ele. A mãe 

muito doente sentia-se confortável ao imaginar que ele não ficaria sozinho caso morresse. 

Com o passar do tempo, Maria Preta se tornou um problema, causando desconfiança e 

desassossego ao cego. Os dramas pessoais são característicos no abandono, na descriminação, 

no solidão. Desse modo, observa-se que Formião tornar-se órfão de pai e com o tempo cego, a 

mãe teme não ter condições de cuidar dele sozinha, ainda a angústia de imaginar o filho 

sozinho no mundo sem ter ninguém para auxiliá-lo. Acrescente-se o drama de Maria Preta e 

todo seu sofrimento como menina órfã e como criada na família de Pedro Ernesto. Pior eram 

os comentários sobre suas relações sexuais com Ernestinho. Esses dramas ocorrem com quase 

todas as personagens, resultando em problemas sociais, discriminação e violência. 

A mãe preparou tudo, acertou o noivado e como as pessoas já haviam esquecido a 

história que Maria Preta passou, fez questão de limpar o nome dela. Maria Preta, orgulhosa, 

dizia que se tratava de uma moça virgem e, por isso, ela e o cego deveriam se casar na igreja: 

 

Em casa, a mãe fez o noivado deles e a negra, dizendo-se moça virgem, só se casaria 

na igreja se fosse com véu e capela. No dia a igreja ficou cheia de curiosos, como 

sempre, e o padre (esse mesmo que aí está) falou da união de dois desamparados da 

sorte que, daquela hora em diante, estavam com a bênção de Deus (duas carnes 

numa só) e sob o manto protetor da Virgem Santíssima e outras lábias mais. 

Casados, foram morar com a mãe num vão de casa vizinho ao de Sinha Zefa que era 

também lavadeira e diz que foi devorada pelo boitatá no Poço dos Afogados. Ele 

continuou fazendo gaiolas pra vender e ela ajudando à mãe na lavagem e 

engomagem de roupa. Dia sim, dia não, saía ela de casa logo cedo da manhã e só 

voltava à noitinha. A mãe velha e doente, arrastando os pés, lhe perguntava o que 

estava fazendo até aquela hora fora de casa, dando-lhe cuidados e ao marido. Maria 

Preta só fazia resmungar, melindrava-se com a pergunta e ia sentar-se no batente da 

porta da cozinha, amuada. (p. 53). 
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Houve muita expectativa para o casamento, a igreja ficou lotada de curiosos, as 

pessoas queriam ver a união entre o cego e Maria Preta. Parecia uma situação inusitada, a 

comunidade queria presenciar o casório, gerando uma expectativa muito grande de como seria 

o evento. Na igreja, muitos comentários em torno das vestes dos noivos. O padre preparou um 

discurso que mais parecia um sermão. Falou das dificuldades dos noivos e dos desafios que 

iriam ter como casal, mas que com a união compartilhariam as bênçãos de Deus.  

Com o passar do tempo, as coisas foram mudando, Maria Preta, que se esperava cuidar 

do cego, passou a causar desconfiança, saindo de casa quase todos os dias, deixando o cego 

sozinho. Quando ele chamava por ela, não ouvia resposta, apenas percebia os passos da mãe 

durante o dia e as discussões com Maria Preta, que segundo a mãe abandonara a casa e o 

marido. O cego, que passava o dia fazendo gaiolas, não dava conta da ausência da mulher, 

não era muito de perguntar pelas pessoas, normalmente as sentia pelos passos, pela fala, 

movimentos, imaginava que a mulher estivesse lavando e engomando roupas com a mãe e não 

sentia sua falta em casa. O cego casou-se para ter olhos, mas o que aconteceu foi o abandono 

pela mulher, que passou a traí-lo. A vida do cego se torna conturbada, o pior é que os meninos 

passaram a caçoar dele. Por outro lado, ele xinga aos quatro cantos, reclama das afirmativas e 

até tenta dar pauladas nas pessoas que suspeita ter falado mal dele. 

Quando ia em direção à venda de João Dadau, o cego costumava parar e ouvir quem 

estava por lá. Muitas vezes ouvia padre Santo, além de promover as missas e rezas, ensinar 

como ocorre a relação dos dias e das noites, contando que a Terra, os astros se movimentam 

conforme algumas convenções e que o Universo segue algumas mudanças por causa do 

tempo. Entre uma conversa e outra, ele faz menção ao tempo cronológico segundo os astros: 

 

Padre Santo, enquanto saboreava uma xícara de café feitinho na hora por Dona 

Donana, explicava à gente que hoje o dia ia ter a mesma duração da noite. Era o 

segundo equinócio. Coisa rara, padre Santo se esquecer os dias dos equinócios e 

solstícios. Nesses dias parece que ele se levanta mais cedo e vai direto ao Café, onde 

há sempre pessoas para escutá-lo. Quando não, é na espreguiçadeira da calçada de 

Tidudô. O cego Formião é que acha que essa estória de noite igual a dia só existe 

mesmo para as galinhas e passarinhos, que começam a dormir às seis da noite e 

acordam às seis da manhã. Aí sim, são doze horas dormindo e doze acordados. Mas 

cristão? Nenhum. Padre Santo diz que Deus, além de ter tirado a luz dos olhos de Zé 

Formião, lhe tirou também a inteligência. (p. 67).  

 

O narrador mostra que para o padre, além da celebração dos sacramentos, os dias de 

solstícios e equinócios não deveriam ser esquecidos pela comunidade. Cabia ao sacerdote 

ensinar isso ao povo, por isso tentava encontrar o maior número de pessoas que pudessem 

ouvir seus ensinamentos e recorria às manhãs no café de Dona Donana. Observa-se que o 
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padre gosta de estar entre os moradores de Gurinhatá para conversar e relatar sua sabedoria, 

cabendo exercer o seu poder advindo do conhecimento e do status social. Durante as 

explicações de Padre Santo, o cego Formião sempre contestava ou dizia algo que contrariava 

os ensinamentos astronômicos do padre, falando: “'Meteoro é a mãe.” O padre domina os 

conhecimentos da religião e da ciência. Ciência e religião que se contrapõem historicamente, 

para padre Santo, esses conhecimentos se inter-relacionam no seu discurso. Na igreja, ele 

prega os sermões, os mandamentos e os dogmas da religião, enquanto que na venda de João 

Dadau, ele procura interpretar a ciência. A relação que o cego faz entre haver equinócios e 

solstícios causa muito riso, principalmente por associar a questão às galinhas e aves que 

deviam, devido ao equinócio, passar doze horas acordadas e doze dormindo. 

As ações de Formião representam a luta dos cegos em busca de cidadania e seus 

anseios se mostram um esforço contínuo para participar da sociedade na construção de sua 

identidade e em defesa de melhores condições de vida, tentando sempre ser valorizado e 

respeitado pelos participantes da comunidade. Demonstra que, apesar de não possuir a visão, 

o cego também tem suas curiosidades. As palavras do sacerdote sobre os solstícios e 

equinócios chamam bastante sua atenção, mas imagina não ter muita utilidade para o dia a dia 

das pessoas. Em Carta sobre os Cegos, Diderot (1985, p. 28) afirma: 

 

A beleza para um cego não é senão uma palavra, quando está separada da utilidade; 

e com um órgão a menos, quantas coisas cuja utilidade lhe escapa! Os cegos não são 

realmente dignos de pena por não considerarem belo senão o que é bom? Quantas 

coisas admiráveis perdidas para eles! O único bem que os compensa dessa perda é 

de ter idéias do belo, na verdade menos extensas, mas mais nítidas que os filósofos 

clarividentes que trataram delas longamente.  

 

Em Primeiras Estórias, há duas referências a personagens cegos: no conto “Um moço 

muito branco” e “A benfazeja”. No caso de “A benfazeja”, a cegueira na personagem não é 

natural, mas provocada. Cabe destacar no conto a trajetória de Mula-Marmela, uma mulher 

detestada pela comunidade, principalmente pelo fato de assassinar o marido Mumbungo e 

também teria sido responsável pela cegueira do enteado Retrupé de quem se tornara guia. É 

um conto trágico, traz a ideia da cegueira motivada pela vingança. O conto é narrado em 

primeira pessoa, o narrador é um morador do povoado, a personagem Mula-Marmela é 

mulher caracterizada como "A mulher-malandraja, a malacafar, suja de si, misericordiada, tão 

em velha e feia, feita tonta, no crime não arrependida - e guia de um cego". (ROSA, 2006, p. 

176). O nome da personagem traz a ideia de uma mulher estéril, desonesta, vingativa. Ela 
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comete crimes contra dois personagens: Mumbungo, seu companheiro, e o enteado, Retrupé, 

que primeiro é cegado pela madrasta e depois morto. O narrador destaca: 

 

O cego Retrupé era filho do finado marido dela, o Mumbungo, que a Mula-Marmela 

assassinara.  

Vocês sabem, o que foi há tantos anos. Esse Mumbungo era célebre-cruel e iníquo, 

muito criminoso, homem de gostar do sabor de sangue, monstro de perversias. Esse 

nunca perdoou, emprestava ao diabo a alma dos outros. Matava, afligia, matava. 

(ROSA, 2006, p. 178). 

 

A cegueira de Retrupé torna-se uma alternativa de mudança nas ações do jovem, pois 

assim o sacrifica a vagar isolado, de sentir a necessidade de ajuda, então Mula-Marmela era os 

olhos do cego Retrupé, que sem ter mais sua visão, passa a pedir esmolas. Sempre aparecia na 

igreja trazido por Mula-Marmela, que o conduzia firme: 

 

O cego pedia suas esmolas rudemente. Xingava, arrogava, desensofrido, dando com 

o bordão nas portas das casas, no balcão das vendas. Respeitavam-no, mesmo por 

isso, jamais se viu que o desatendessem, ou censurassem ou ralhassem, repondo-o 

em seu nada. (ROSA, 2006, p. 177). 

 

Retrupé é conduzido por Mula-Marmela pela cidade a pedir esmolar, mas sentia como 

se fosse uma obrigação as pessoas doarem suas moedas, logo passa a ser temido e odiado que 

chegam a lembrar de seu pai. Retrupé não se controla em agir com o desejo de fazer o mal 

àqueles que não atendem seu pedido por uma moeda como donativo pelo fato de não ter a 

visão:  

 

Notem que o cego Retrupé mantém sempre muito levantada a cabeça, por 

inexplicado orgulho: que ele provém de um reino de orgulho, sua maligna índole, o 

poder de mandar, que estarrece. E ele traz um chapéu chato, nem branco nem preto. 

Viram como esse chapéu lhe cai muitas vezes da cabeça, principalmente quando ele 

mais se exalta, gestiongado abarbarado e maldoso, reclamando com urgência suas 

esmolas do povo. Mas, notaram como é que a Mula-Marmela lhe apanha do chão o 

chapéu, e procura limpá-lo com seus dedos, antes de lho entregar, o chapéu que ele 

mesmo nunca tira, por não respeitar a ninguém? Sei que vocês não se interessam 

nulo por ela, não reparam como essa mulher anda, e sente, e vive e faz. Repararam 

como olha para as casas com olhos simples, livres do amaldiçoamento de pedidor? E 

não põe, no olhar as crianças, o soturno de cativeiro que destinaria aos adultos. Ela 

olha para tudo com singeleza de admiração. (ROSA, 2006, p. 181). 

 

Mula-Marmela cuidava dele, tratava-o, o cego Retrupé sempre se sentia como homem 

orgulhoso, como se tivesse o poder de mandar nas pessoas. Usava um chapéu chato, acenava 

com o chapéu de forma a reclamar das pessoas que passavam e não lhe davam uma moeda. 

Seus pedidos de esmolas eram como ordens, seu pensamento sanguinário e perverso rogam 

que se não lhe dessem nada, ele ia fazer o mal. Se os olhos de Retrupé ainda fossem sãos, ele 
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ia espalhar a maldade. Mesmo cego, seu sentimento de ódio permanece, ele age como se 

sentisse o prazer em perceber o medo nas pessoas. 

As doações conseguidas por Retrupé normalmente eram subtraídas por Mula 

Marmela, pois ela era os seus olhos, tendo de seguir seus passos. O cego Retrupé era um 

homem de alta estatura, forte, insensível: 

 

O cego Retrupé volta-se de frente para o ponto onde estão as sensatas, quietas 

pessoas, que ele odeia em si, pelo desprezamento de todos, na pacatez e concórdia. 

Ele precisava de matar, para a fundo se cumprir, desafogado e bem. Mas, não pode. 

Porque é cego, apenas. O cego Retrupé, sedicioso, então, insulta, brada espumas, 

ruge - nas gargantas do cão. Sabe que é de outra raça, que vem do ainda horroroso, 

informe; que ainda não entendeu a mansidão, pelo temor? Então, o cego Retrupé 

esbarra com o impoder da cegueira; agora, ele não pode alcançar ninguém, se a raiva 

mais o cega; pode? O cego Retrupé cochicha consigo - ele ofende o invisível. Para 

ele, graças à cegueira, este nosso mundo já é algum além. E se assim não fosse? 

Alguém seria capaz de querer ir pôr o açamo no cão em dana? E vocês ainda podem 

culpar esta mulher, a Marmela, julgá-la, achá-la vituperável? Deixem-na, se não a 

entendem, nem a ele. Cada qual com sua baixeza; cada um com sua altura. (ROSA, 

2006, p. 183). 

 

O cego tinha o pensamento de fazer o mal, intimidava as pessoas, que temiam por 

imaginar o quanto seria perigoso se pudesse ver. A comunidade era tranquila, sensata, a 

organização social sentia que depois da morte de Mumbungo tudo se acalmava, sendo que ao 

ver o cego Retrupé fazer suas ameaças, sentia novamente falta de segurança. Mula-Marmela 

apenas ouvia, nada dizia, só imaginava que o cego estava se transformando em um grande 

problema, pois não recebia doações como devia. 

Retrupé era como o pai, um ser repugnante, que Mula-Marmela quer dominar, mas 

que não consegue, por isso mata Mumbungo e cega Retrupé. O aspecto demoníaco está 

presente em seus pensamentos, atitudes, traços físicos e psicológicos. Quando descobre um 

plano de envenenamento, Retrupé quer se vingar e de tanta raiva tenta atingir Mula-Marmela 

com um facão, mas não consegue, logo Mula-Marmela assassina Retrupé por meio de 

estrangulamento, que é percebido pelas marcas de unhas no pescoço do cego. Em de virtude 

de suas atitudes, Mula-Marmela se transforma em uma criatura repugnante no povoado. 

O cego em “A benfazeja” sente a vontade de praticar o mal, de obrigar as pessoas a 

praticarem doações para ele, esse sentimento tem um sentido provocador, pois ele não vê 

quem passa, apenas pressente a presença dos transeuntes. Mula-marmela é sua guia, ela tenta 

fazer com que ele mude os hábitos, mas é em vão, o que a obriga matá-lo. Já em As Filhas do 

Arco-Íris, Formião sente o desejo de ser mal, de entrar para o cangaço, mas a cegueira o 

transforma em um homem pacífico. 
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Em “Um moço muito branco”, a narrativa se inicia fazendo um relato sobre a “noite de 

11 de novembro de 1872, na comarca de Serro Frio, em Minas Gerais” e destaca o 

acontecimento de um fenômeno luminoso que “se projetou no espaço, seguido de estrondos, e 

a terra se abalou, num terremoto que sacudiu os altos, quebrou e entulhou casas, remexeu 

vales, matou gente sem conta; caiu, outrossim, medenho temporal...”. Depois do ocorrido, 

aconteceu uma sequência de catástrofes naturais que causaram medo em toda população. O 

texto mostra um moço que por causa dos fenômenos fica assustado, perdido, sem memória, 

mudo, muito branco, que se encontra perto da residência de Hilário Cordeiro, que acolhe o 

desconhecido dando-lhe roupas e comida. O moço parecia que desconhecia a linguagem 

falada, mas entendia os gestos. Fez amizade com José Kakende, um ex-escravo que dizia ter 

testemunhado a aparição, nas margens do Rio do Peixe, na véspera das catástrofes. Não teve 

muito afeição por Duarte Dias, percebendo nele “gênio forte”, um homem mal-intencionado e 

injusto. O moço branco foi levado à missa, mesmo diante dos olhares atentos e surpresos e 

dos cochichos da comunidade, ele se comportou muito bem. Na frente da igreja, eis que havia 

um cego. Observa-se no seguinte trecho em que o narrador apresenta o cego: 

 

Mas à porta da igreja se achava um cego, Nicolau, pedidor, o qual, o moço em o 

vendo, olhou-o sem medida e entregadamente - contam que seus olhos eram cor-de-

rosa! - e foi em direitura a ele, dando-lhe rápida partícula, tirada da algibeira. Ora, 

estando o cego debaixo do sol, e corrido de suor, a almas cristãs devia de causar 

meditação o contraste de tanto padecer o calor do astro-rei aquele que nem as 

belezas da luz podia gozar. O cego, apalpando a dádiva na mão, em guisa de cogitar 

em que estúrdia casta de moeda ela consistisse, e se dissertando logo que nenhuma, 

a levou prestes à boca; ao que, seu menino guia o advertiu: que não seria artigo de se 

comer, mas espécie de caroço de árvore. Então o cego guardou, com irados ciúmes e 

por diversos meses, aquela semente, que só foi plantada após o remate dos fatos aqui 

ainda por narrar: e deu um azulado pé de flor, da mais rara e inesperada: com 

entreaspecto de serem várias flores numa única, entremeadas de maneira impossível, 

num primor confuso, e, as cores, ninguém a respeito delas concordou, por 

desconhecidas no século; definhada, com pouco, e secada, sem produzir outras 

sementes nem mudas, e nem os 'insetos a sabiam procurar. (ROSA, 2006, p. 153-

154). 

 

A religiosidade é, aparentemente, uma característica dos cegos, marginalizados que 

sempre estão próximos da igreja, nas calçadas pedindo esmolas, frequentando o novenário, 

ouvindo os sermões dos padres. O moço olhou o cego e lhe entregou uma semente 

desconhecida. Como se sabe, pelo senso comum, a semente tem uma simbologia muito 

importante na vida, pois transmite a ideia de renovação, de mudança, de germinação e 

proliferação com frutos. Embora, pequena, a semente ao ser plantada teve uma capacidade 

enorme de germinar, de produzir quantidade de grãos e de gerar as flores. Ao plantar a 

semente, o cego Nicolau ouviu muitas palavras admiráveis à respeito da flores que nasceram. 
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Na ação de semear se origina a esperança de uma planta crescer e produzir frutos, que 

passarão a ser colhidos pelo semeador. Ao germinar a semente, as flores se tornam sinal de 

bênçãos, símbolo da luta pela sobrevivência. 

Ambos os cegos, José Formião e Nicolau, de As Filhas do Arco-Íris e de “Um moço 

muito branco”, respectivamente, são assíduos usuários da calçada da igreja para pedir 

esmolas, Nicolau precisa do auxílio de guia, que normalmente fala o que ele recebe de 

donativo. Formião se conduz pelo som, ruído dos objetos, e tem a habilidade de falar o que 

pensa e não tem medo de ameaças. Parece que a falta da visão é a maior punição que já teve, 

assim é conhecedor de toda vila andando apenas com sua bengala, enquanto que Nicolau anda 

com seu guia, o narrador não especifica se há algum grau de parentesco entre os dois.  

Outra característica dos cegos é perceber os objetos pelo tato, fazem isso como se 

estudassem a simetria das coisas, desse modo eles conseguem aplicar seus conhecimentos sem 

que precisem usar a visão para identificar algum material. Os cegos conseguem imaginar a 

beleza das coisas pela audição, ouvindo sons à distância.  

As condições dos cegos em As Filhas do Arco-Íris e em Primeiras Estórias são de 

extrema pobreza, suas limitações os impedem de poder trabalhar, de ser o que desejam ou de 

fazer o que um homem considerado “são” é capaz. Ao trazer esses elementos para a narrativa, 

o narrador apresenta-os como uma voz que procura ganhar visibilidade na sociedade às 

representações sociais. 

 

5.1.2. O bêbado Damião 

 

Todas as pessoas sentem necessidade de participar de um grupo e de pertencerem a 

determinado lugar. Com Damião, essa necessidade se manifesta no hábito de costumar beber 

na venda de João Dadau e seu maior desejo é o consumo de aguardente. Na roda de fofocas 

torna-se importante, porque essa condição infere a ele um sentimento de identidade, 

oferecendo momentos felizes ao compartilhar coisas boas ou problemas do cotidiano da vila. 

Damião representa uma personagem que sofre problemas sociais por causa do excesso em 

utilizar bebidas alcoólicas: ele anda cambaleando pelas ruas, tropeçando nas próprias pernas, 

com as roupas sujas e amarrotadas, não costuma estar limpo e dificilmente toma um banho, 

fala coisas às quais ninguém da vila dá confiança. Ele desenvolveu em seu corpo uma 

tolerância exagerada ao álcool e, em Gurinhatá, poucas pessoas conseguem lembrar um dia 

em que tenham visto o bêbado sem estar sob os efeitos da bebida.  



191 

 

E o bêbado Damião não dorme só pensando em beber, qualquer motivo traz uma 

ansiedade causada pelo desejo de tomar mais um gole de cachaça. No meio da noite, ele 

observa Vina entrando na igreja e fica cantarolando o tema “burrinha de padre” pelos quatro 

cantos da vila. Isso causa revolta no coronel Tidudô, primeiro por saber que Guabiraba anda 

falando mal de sua filha e, segundo, pelo fato de Damião andar pela vila cantando a cantiga 

“Burrinha” em relação a Vina. Tidudô até pensa em punir o bêbado, mas não vê razão para 

isso, pois lembra que Damião só fazia mal à cachaça que bebia. Mesmo assim, o coronel fica 

de olho nas afirmativas do bêbado, principalmente quando se junta com os frequentadores da 

venda de João da Dadau: 

 

O bêbado Damião: Tem gente trocando os amanheceres pelos anoiteceres. A 

cantiga: 

Minha burrinha bebe vinho, 

bebe também aguardente... 

 

O sino da igrejinha é a voz de padre Santo na hora do ângelus. O negro Guabiraba 

anda batendo com a língua nos dentes. Féla-da-puta. Burrinha-de-padre é a mãe. 

Aquele bêbado está precisando também de umas pauladas. 

 

     Arrenego deste bicho 

que tem vício feito gente. 

 

A gameleira do quintal está cheia de urubus. Azar? O sino. A coréia dos sapos na 

lagoa e a voz arrastada de Damião. Tidudô devia ter calado a boca desse bêbado, de 

uma vez. Mas Damião só fazia mal à cachaça que bebia e a ninguém mais. Apanhar, 

de noite, a estrela dalva que dançava na poça dágua da chuva e vender a João Dadau 

por uma de cana. Quem não bebe neste, no outro é. E aí vinha aquela estória do 

Valentão e do Amarelinho. (p. 12). 

  

Damião tem dificuldade na pronúncia das palavras, a voz é arrastada pelo efeito da 

bebida. Todos sentem dificuldade em compreender o que ele diz e não dão muita confiança ao 

que fala, tanto que o coronel Tidudô pouco se importou em puni-lo por dizer que a filha 

estava saindo de casa à noite e se encontrando com o padre. Desse modo, o coronel não dá 

muita atenção ao que ele anda fazendo nas ruas e aos seus comentários. E na venda de João 

Dadau, o maior divertimento era ouvir o bêbado, sempre lhe oferecendo mais uma cachaça 

para que falasse de suas observações no meio da noite e das aventuras para “Apanhar, de 

noite, a estrela dalva que dançava na poça da chuva e vender a João Dadau por uma de cana.” 

Nas andanças do bêbedo, tudo servia para trocar por uma dose de cachaça, até a Estrela Dalva 

serve, na sua imaginação, para que João Dadau lhe dê mais cana para beber. A cantiga 

entoada pelo bêbado Damião é registrado no folclore como pertencente a um folguedo 

popular provindo da África, que é cultivado na Bahia com o nome de “Burrinha”. No 

Dicionário do Folclore Brasileiro, Câmara Cascudo (s.d., p. 198) destaca: 
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A burrinha é um indivíduo mascarado, tendo um balaio na cintura, bem 

acondicionado, de modo a simular um homem cavalgando uma alimária. (...) A 

música se compunha de viola, canzá e pandeiro. O divertimento semelha-se aos dos 

ternos: a diferença, apenas, estava na presença da burrinha dançando, e nas chulas. 

 

‘Minha burrinha bebe vinho,  

Bebe também aguardente...  

Arrenego deste bicho 

Que tem vício feito gente. 

 

Xô-xô, bichinho, 

Xô-xô, ladrão, 

Cadeado do meu peito, 

Chave do meu coração. 

 

Bota a burrinha pra dentro,  

Pro sereno não molhar 

O selim é de veludo, 

A colcha de tafetá ... 

Olêlê,  olêlê!’  

 

Também percebe-se no romance As Filhas do Arco-Íris uma constante procura de 

articular a “memória cultural”
31

 e a cantoria do bêbado é uma forma pela qual se aborda o 

folguedo popular, buscando celebrar a manifestação cultural, transportando-a para a leitura. 

A comunidade de Gurinhatá sempre presencia os efeitos do excesso de álcool em 

Damião, isso altera o seu comportamento e suas atitudes: a fala enrolada, o andar trôpego e os 

lapsos de memória em relação aos acontecimentos da vila. No meio das brincadeiras no bar, o 

bêbado Damião não se distrai, gosta de ouvir as conversas das pessoas para sair falando o que 

ouviu, só que numa roda de fofocas, ele comenta um fato para aumentar o boato e se torna 

atração, divertindo os frequentadores da venda. É assim que o bêbado exerce um papel de 

transgressor do sistema social dominado por Tidudô, principalmente por nunca estar em 

estado de sã consciência.  

Muitas vezes, Damião tem que enfrentar a pressão do coronel, mas isso não altera sua 

animação, a imposição faz com ele acabe bebendo ainda mais, principalmente porque lhe 

oferecem mais bebida e ele não consegue resistir. E mesmo passando por situações 

constrangedoras, sua atuação torna-se uma motivação para brincadeiras, apelidos 

preconceituosos que denigrem sua imagem e comumente é alvo de chacotas. Logo, o bêbado 

não se incomoda, pensa que o mais importante é beber mais uma dose, não valendo a pena se 

                                                 
31

 Farinaccio (2004, p. 22) destaca que “(...) (a literatura representa uma forma de conhecimento que não pode 

ser invalidada ou sobrepujada, o que lhe permite acumular-se enquanto “memória cultural”; considerada a rápida 

obsolescência do conhecimento e da experiência na modernidade, deduz-se que a literatura funciona, aí, como 

um antídoto contra o esquecimento cultural e a perda da consciência histórica)”. 
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indispor com os meninos que o xingam, afinal é somente uma “brincadeira”. No meio da 

atração que se torna o bêbado, vem aquela estória do Amarelinho e o Valentão:  

 

O Valentão, vozeirão intimidativo, chegou e disse pro dono da bodega: Bote aí uma 

de duzentos réis e me dê um limão. O Valentão bebeu de um gole, puxou uma faca 

amolada que não tinha mais tamanho, jogou o limão pro alto e partiu-o em dois 

pedaços. Olhou pro Amarelinho que estava ao lado e perguntou: O que que viu? 

Descontraído, o Amarelinho: Não vi nada não, senhor. O Valentão olhou de cima 

abaixo o Amarelinho e desafiou-o: Pois fique sabendo que eu sou o rei de ouro! Aí o 

Amarelinho disse pro bodegueiro: Seu Migué, bote uns duzentos réis mais 

reforçados do que os dele e me dê também um limão. O Amarelinho bebeu também 

de um gole, cuspiu, puxou a peixeira, jogou o limão pra cima e partiu-o em quatro 

pedaços iguais. Virou-se pro Valentão e perguntou: O que que viu? O Valentão: Não 

vi nada não. E aí o Amarelinho: Pois fique sabendo que eu sou o resto do baralho. 

(p. 12-13). 

 

O bêbado Damião era motivo de muita alegria para os frequentadores da venda e as 

coisas que dizia chamavam a atenção de todos, era uma brincadeira aqui, outra lá no meio da 

rua. Suas estripulias causavam alvoroço em algumas pessoas, principalmente naquelas que 

serviam de motivos para seus comentários ferinos. Na mesa do bar, o bêbado fica atraindo 

conversas, brincadeiras, os frequentadores da venda querem sempre ouvir o que ele tem a 

dizer sobre alguém e prometem lhe dar mais uma dose, caso fale mais do que diz ter 

presenciado. Entre uma conversa e outra, alguém destaca o caso da estória do Amarelinho e o 

Valentão, as duas personagens do sertão que, na mesa de bar, se enfrentam de forma 

inesperada. A situação é relatada enquanto o bêbado cantarola a “burrinha” e para por alguns 

minutos para conversar na venda e tomar mais uma dose. As ações das personagens 

assinalam-se com características do conto popular, em especial, a Facécia, que reflete uma 

anedota ou uma situação imprevista. Na vila, a estória do Amarelinho e o Valentão traz um 

fato inusitado, cômico, imprevisível, pois todos esperam que o Valentão dê uma lição no 

Amarelinho, porém o que ninguém imagina é que, sem mais nem menos, o Amarelinho 

encare o Valentão, não pela força, mas pela astúcia, pela habilidade em cortar a laranja em 

quatro pedaços diante do desafio proposto. Em Literatura Oral no Brasil, é registrado que na 

facécia se desenvolvem situações cômicas ou inesperadas, conforme destaca Câmara Cascudo 

(2006, p. 327): 

 

Caracteriza a facécia não apenas o humorismo, mas as situações imprevistas, 

materiais e morais. A constante psicológica será a imprevisibilidade, o imprevisto do 

desfecho, da palavra ou da atitude do personagem, a anedota é essencialmente 

destinada a comprovar um sentimento moral, a aprovação, crítica, repulsa ou apenas 

fixação de caracteres morais.  
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Na facécia há a presença da moralidade, pode-se perceber que o Amarelinho enfrenta 

o Valentão, há um suspense quanto ao uso de uma peixeira por parte das personagens, já que 

ambos estão armados, mas o desafio é exposto com uma dose de cachaça e um limão. O 

Valentão corta o limão em dois pedaços, no entanto, o Amarelinho, desafiado, corta em 

quatro, nesse caso, o Amarelinho tem uma faca maior do que a do seu oponente. Nos fatos e 

nas ações das personagens estão o imprevisível, demarcando uma “constante psicológica”, 

uma vez que as atitudes dos dois não dependem da diferença física, mas do desafio 

psicológico, do enfrentamento inesperado do Amarelinho ao encarar sem medo o Valentão.  

Essa mesma situação pode ser observada no conto “Famigerado”, de Primeiras 

Estórias, que se constitui um episódio que pode ser associado à facécia pela presença do 

inesperado, pela moralidade. Não há o enfrentamento pela força, mas pelas ideias, marca-se 

também no suspense que envolve as personagens: médico e Damásio. Podemos relacionar as 

ações do Valentão e Damásio como representação do poder, da força física, enquanto isso, 

cabe ao Amarelinho e ao médico representar o poder da instrução, do conhecimento, da 

astúcia. No caso do conto “Famigerado”, o médico revela um sentido ao termo “famigerado” 

e isso muda as pretensões de Damásio, que imputaria a sentença de morte a quem havia lhe 

pronunciado a palavra.  

O contexto do conto ocorre da seguinte maneira: um médico recebe a visita de quatro 

homens, são cavaleiros, jagunços do sertão. Damásio, dos Siqueiras, conhecido assassino da 

região, liderava os homens, queria obter uma informação do doutor, que na sua concepção 

como uma pessoa letrada poderia esclarecer sobre o significado da palavra “famigerado”, pois 

esta foi proferida por um “moço do governo” e ele sentiu como se fosse uma ofensa, uma 

ameaça. Damásio relata da seguinte maneira:  

 

"Eu vim preguntar a vosmecê uma opinião sua explicada..."  

Vosmecê é que não me conhece. Damázio, dos Siqueiras... Estou vindo da Serra..." 

(…) 

Sobressalto. Damázio, quem dele não ouvira? O feroz de estórias de léguas, com 

dezenas de carregadas mortes, homem perigosíssimo. Constando também, se 

verdade, que de para uns anos ele se serenara — evitava o de evitar. Fie-se, porém, 

quem, em tais tréguas de pantera? Ali, antenasal, de mim a palmo! Continuava: 

— "Saiba vosmecê que, na Serra, por o ultimamente, se compareceu um moço do 

Governo, rapaz meio estrondoso... Saiba que estou com ele à revelia... Cá eu não 

quero questão com o Governo, não estou em saúde nem idade... O rapaz, muitos 

acham que ele é de seu tanto esmiolado..." (…) 

O que frouxo falava: de outras, diversas pessoas e coisas, da Serra, do São Ão, 

travados assuntos, inseqüentes, como dificultação. A conversa era para teias de 

aranha. Eu tinha de entender-lhe as mínimas entonações, seguir seus propósitos e 

silêncios. Assim no fechar-se com o jogo, sonso, no me iludir, ele enigmava: E, pá: 

Vosmecê agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é: 
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famisgerado... faz-me-gerado... falmisgeraldo... famílias-gerado? (ROSA, 2006, p. 

57-59). 

 

 O médico consente como um desafio ter que informar a uma pessoa muito violenta o 

que significa o termo solicitado, enquanto isso Damásio requer uma solução que o aproxime 

do vocábulo, nada de significados estranhos, difíceis, logo pede para que se use na explicação 

“fala de pobre”. Isso muda a situação, cabendo ao médico expor a verdade, então o médico 

utiliza-se de sua sabedoria informando que tal palavra não é nome de ofensa e explica: 

 

Só tinha de desentalar-me. O homem queria estrito o caroço: o verivérbio. 

— Famigerado é inóxio, é "célebre", "notório", "notável"... 

— "Vosmecê mal não veja em minha grossaria no não entender. Mais me diga: é 

desaforado? É caçoável? É de arrenegar? Farsância? Nome de ofensa?" 

— Vilta nenhuma, nenhum doesto. São expressões neutras, de outros usos... 

— "Pois... e o que é que é, em fala de pobre, linguagem de em dia-de-semana?" 

— Famigerado? Bem. É: "importante", que merece louvor, respeito... 

— "Vosmecê agarante, pra a paz das mães, mão na Escritura?" 

Se certo! Era para se empenhar a barba. Do que o diabo, então eu sincero disse: 

— Olhe: eu, como o sr. me vê, com vantagens, hum, o que eu queria uma hora 

destas era ser famigerado — bem famigerado, o mais que pudesse!... (ROSA, 2006, 

p. 60). 

 

Com a resposta do médico, Damásio fica tranquilizado, agradece pela informação e 

vai embora com a intenção de ir em paz destacando: “Não há como as grandezas machas de 

uma pessoa instruída.” Para Ana Paula Pacheco (2006, p. 71):  

 

O confronto entre sertão e cidade, nas figuras do jagunço e do doutor, dá-se medindo 

forças desiguais, de ordens diversas: a habilidade intelectual do médico, o manejo 

lingüístico absoluto; o manejo absoluto das armas e a coragem violenta do sertanejo, 

capaz de dissolver o outro “com um pingo no i”, embora seja analfabeto. 

 

O interessante no enredo é a constante preocupação com a linguagem, isto é, da 

intenção em descobrir o sentido das palavras. Damásio gostaria de ter conhecimento para não 

precisar perguntar a ninguém o sentido das palavras e suas ações, naquele momento, 

dependiam dessa curiosidade, pois suspeitava que fizeram intriga contra ele. Pode-se imaginar 

um anticlímax: o narrador percebe-se numa situação tensa ao se deparar com o bandido, 

Damásio. Ele queria saber se pela palavra havia motivo para cometer uma desgraça ou seguir 

seu caminho em paz. O médico evita falar do sentido pejorativo que tem a palavra e, talvez, 

tenha sido isto que o moço do governo quisesse chamar. Temeroso em revelar a intenção do 

homem, o médico consegue prover outro significado a “famigerado” e impedir que Damásio 

cometa qualquer violência contra o “moço do Governo”. O interessante é o aspecto social da 
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palavra: consegue unir as pessoas, mesmo que tenham características diferentes, como letrado 

e iletrado, instruído e analfabeto, desfazendo situaçoes de violência física pela astúcia. 

Em As Filhas do Arco-Íris, outra parte interessante que conta com a participação do 

bêbado Damião é o episódio 6: No baile de São João, todos esperam pela festa para dançar e 

beber, o bêbado se anima por ver o sortimento de bebidas na venda de João Dadau. O que 

ninguém espera é que o coronel Tidudô e o cabo Faria proíbam a venda de aguardente durante 

os festejos juninos. Para surpresa de todos, o fato desagradou o bêbado Damião lhe causando 

alvoroço e o desespero ocorreu porque ele queria beber cachaça, pensou até em tirar 

satisfações com as autoridades, mas depois se convenceu por haver genebra, vinho e aperitivo 

para saciar a “fome” por bebida: 

 

Na vila, o assunto agora é o baile de São João em casa de Nô Joaquim. João Dadau 

já reforçou o sortimento de bebidas, principalmente de genebra e vinho tinto. 

Combinado com Tidudô, cabo Faria proibiu João Dadau de vender aguardente de 

cana durante os festejos. 

O bêbado Damião foi quem não gostou de tal atitude, mas como havia a genebra e 

outros aperitivos deu o assunto por encerrado. Foram convidados também uns 

parentes do dono da festa que moravam distante da vila e, entre eles, um tal de 

Zezão, que (diziam) andar caído pelo feitiço do par de olhos pretos da Inês de Nô 

Joaquim. Notícia esta não muito alvissareira para o Pereirinha que também já tinha 

perdido umas noites de sono pelo mesmo par de olhos. (p. 43-44). 

 

A festa junina é muito movimentada, os moradores ficam atentos quando percebem o 

bêbado desesperado por ver aguardente disponível, mas com a venda proibida. Toda 

sociedade dita suas regras, mas o bêbado não se importa de conhecer as determinações do 

coronel. A revolta de Damião surpreende a todos, que riem de suas desculpas para liberar a 

bebida, no entanto isso dura pouco ao descobrir que vai haver outras bebidas para consumo, 

logo começa a beber e se convence da autoridade do coronel e da polícia, esquecendo a 

proibição. 

Damião gosta de ficar na praça e quando não consegue sair para ir à venda de João 

Dadau, fica caído à sombra de um oitizeiro. Ao redor, apenas os pássaros cantando e os bois 

ruminando. As pessoas passam, mas nem dão conta da presença de Damião, quem o vê no 

chão fica rindo da figura grotesca que representa: “Acham até graça do miserável ali, coberto 

de moscas e dois fios de baba escorrendo pelos cantos da boca. Mais tarde, quando acordar, 

aos tombos (nunca mais conseguiu fazer um quatro), volta ao mesmo destino: a venda.” (p. 

85). Mas nem sempre Damião foi assim, o consumo de bebidas transformou-se num grave 

problema para ele que era um homem que não bebia e tinha uma vida cheia de planos e de 

esperança:  
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PARA AS MÁGOAS ESQUECER... Todo bêbado não tem a sua história? Em 

Solidade tem um que desde o dia do passamento da noiva (febre tifo), e isto há anos, 

nunca mais viu navalha na cara nem tesoura nos cabelos e nas unhas. Quem o vê 

pela primeira vez, pensa que é um monstro vindo de outro planeta ou das regiões 

abissais. Diz que todas as noites, bêbado, vai dormir no cemitério sobre a sepultura 

da amada. CANTO E BEBO PELA RUA... Mulher também foi o infortúnio de 

Damião (dizem). A Hersília. O caso foi que, no mês que eles iam se casar, enxoval 

já pronto, a Hersília saiu uma boquinha de noite para apanhar água no riacho e não 

voltou mais. Restos do vestido sujos de sangue encontraram depois na aba da serra, 

perto da furna do canguçu. É CERTO QUE MEU SOFRER... As moscas. Os fios de 

baba pelos cantos da boca. E a estrela dalva da poça dágua da rua? Vende por uma 

de cana a quem mais der. O doutor já disse se ele parar de beber morre. Quem nesse 

mundo não bebe, no outro é. Os amanheceres pelos anoiteceres. Tem gente 

trocando. Ah. MAIS PROFUNDO CONTINUA. Agora os dois vão se afastando 

devagarinho e um joga uma emplastada que quase atinge, em cheio, o rosto do 

miserável. Uf! (p. 85-86). 

 

A cantiga de Damião é ecoada aos quatro cantos de Gurinhatá, ele quer esquecer suas 

dificuldades, sua história de vida, mas viu seus problemas evoluírem drasticamente ao longo 

dos tempos, afetando as suas relações com a sociedade de Gurinhatá. Analisando o alcoolismo 

na vida das pessoas, Jandira Masur (1988, p. 12) afirma: “Bebe-se para ficar alegre, para 

desinibir (isto não implica que, dependendo das circunstâncias, o “apagamento” induzido pelo 

efeito depressor seja o efeito que se procura).” As causas responsáveis pelo aumento do 

consumo de álcool foi devido ao sofrimento pessoal, a perda do amor de sua de vida, mas 

também dos incentivos das pessoas para que bebesse para esquecer. Assim, a socialização 

parecia ser resolvida com a bebida. O ato de beber faz com que Damião fique próximo das 

pessoas, é como uma atividade social, normalmente ele estabelece relação com os 

frequentadores da venda bebendo e falando coisas que surpreendem a todos.  

O narrador recorda que todo bêbado tem uma história, que começou a beber por 

problemas pessoais. Damião ia se casar com Hersília, mas quando se aproximava da data do 

matrimônio, eis que um acontecimento muito trágico ocorreu com a noiva, a partir de então 

Damião foi se tornando dependente do álcool. Logo, os problemas com a comunidade foram 

se refletindo pela interferência nas normas, crenças e ordens da vila. Quando se trata em 

desobedecer ao coronel Tidudô, Damião é o primeiro a não admitir a ordem. Verifica-se uma 

maior liberdade do bêbado e mesmo quando se impõe juízos morais quanto as suas 

declarações, Damião faz com que prevaleça seu discurso. Inserido na comunidade, Damião 

vai quebrando paradigmas, um deles é que beber faz parte de sua vida, outro é contrariar as 

autoridades, também fala o que bem entende, exercendo uma oposição perante aos demais 

moradores, cometendo os delitos de infligir a ordem e a lei.  
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Os problemas ligados ao álcool fazem com que haja uma progressiva degeneração do 

corpo, desagregação familiar e torna evidentes as dificuldades para se inserir no contexto 

social, pois o consumo exagerado de bebidas alcoólicas atrapalha nos relacionamentos 

interpessoais. É por causa do álcool que Damião sente a discriminação social, também nas 

capacidades de percepção, raciocínio, porém ainda é muito criativo quando relata sobre a 

burrinha de padre trocando os amanheceres pelos anoiteceres. 

Na realidade, Damião e suas experiências como bebedor excessivo, cuja dependência 

em relação ao álcool o tornou um homem com problemas na interação social, também pode 

ocasionar distúrbios mentais, de dificuldades na saúde física e poderia muito bem submeter-se 

a tratamento, assim vai sendo excluído devido à sua opção de vida. A forma como Damião 

vive não agrada as autoridades de Gurinhatá, que o responsabilizam por inventar a estória da 

burrinha de padre. Alguns frequentadores, contudo, veem as atitudes de Damião como ato 

heroico e outros pensam que o bêbado não tem nenhuma virtude quando fala mal do padre e 

da filha do coronel. Portanto, a representação do bêbado em As Filhas do Arco-Íris gera muito 

humor, principalmente quando estabelece uma transgressão com as autoridades instituídas em 

Gurinhatá, tal atitude induz a uma brincadeira, uma fala, um discurso, promovendo o cômico 

entre os moradores. 

 

5.1.3. O doido Pedro Gago 

 

Pedro Gago tem um comportamento desequilibrado, o narrador se refere a ele como o 

doido da vila. Na narrativa, ele mostra um sentimento exagerado pelo seu chapéu, usando-o 

sempre. Um de seus desejos é tomar para si a moça mais bonita da vila e escolhe Ana Amália. 

Em Gurinhatá não há controle e nem tratamento da loucura sofrida por alguns de seus 

moradores, nem solução para resolver o problema social gerado pelo louco. Dessa maneira, a 

relação entre o doido e os moradores da vila, às vezes, é um pouco conturbada e por isso suas 

ações se tornam motivos de riso.  

Em Gurinhatá, o contato com o doido é muito amistoso, apesar de caçoarem dele, a 

situação não gera escorraçamento, talvez devido ao fato de ele não reagir com revolta. Sendo 

uma pessoa com distúrbios mentais, não se pode considerar que Pedro Gago não possa 

contribuir com a sociedade, mesmo que seja difícil se encaixar no processo social de forma 

natural. Na sociedade, é comum que o louco precise de apoio, da participação pública, da 

interação com outras pessoas, e não do recolhimento em instituições manicomiais, mas como 

fazer isso? No meio em que vive, o louco é tratado como um inválido ou ocioso, um ser sem 
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voz, às vezes chegam a considerá-lo um vagabundo. Em A ordem do discurso, Foucault 

(1996, p. 10-11) enfatiza que:  

  

Desde a alta Idade Média, o louco é aquele cujo discurso não pode circular como o 

dos outros: pode ocorrer que sua palavra seja considerada nula e não seja acolhida, 

não tendo verdade nem importância, não podendo testemunhar na justiça, não 

podendo autenticar um ato ou um contrato, não podendo nem mesmo, no sacrifício 

da missa, permitir a transubstanciação e fazer do pão um corpo; pode ocorrer 

também, em contrapartida, que lhe atribua, por oposição a todas as outras, estranhos 

poderes, o de dizer verdade escondida, o de pronunciar o futuro, o de enxergar com 

toda ingenuidade aquilo que a sabedoria dos outros não pode perceber. 

 

Se imaginarmos que exista uma oposição entre a razão e a loucura, o louco seria um 

indivíduo que seu discurso não pode ser considerado pela sociedade, suas palavras não devem 

ser transmitidas como as de quem se considera são. O discurso de um louco não vale nada, 

suas palavras não existem enquanto verdade, não possuem importância. A fala de um louco 

não pode ser considerada judicialmente. Não é possível pensar que um louco tenha como 

assumir seus atos, fazer contratos, responder por suas ações. O louco não tem razão nem 

consciência de dizer uma verdade, de anunciar acontecimentos. Em Gurinhatá, o doido não 

tem nenhuma credulidade, aquilo que fala na rua não consegue atingir seus objetivos. É 

curioso reparar que a palavra Pedro Gago não é ouvida, ou seja, é ouvida, mas como uma 

palavra insana, é excluída, rejeitada de imediato. 

Pedro Gago é uma personagem que se apresenta muito contente, querendo realizar a 

façanha de encontrar a moça mais bela da vila. Isso faz com que caçoem dele, principalmente 

quando decide buscar Ana Amália no lugar mais distante possível. Os moradores sabem que 

Pedro Gago não tinha nada além de um chapéu, mas se proclamava dono de tudo, por isso 

todos riem ao ouvir que a igreja, as casas, o cemitério, as propriedades, o gado, as águas do 

rio e todos os peixes tinham dono, ele, Pedro Gago. Era através desse discurso que se 

reconhecia sua loucura e suas palavras eram investidas de ignorância, desprovidas de razão, 

em sentido estrito, não existiam como verdade. Dizia-se dono de um lugar onde já havia 

proprietários, por isso as palavras nunca eram retidas ou escutadas pela comunidade. Para 

D’Angeli e Paduano (2007, p. 19): 

 

Quem ri da estupidez e da loucura ri afirmando o poder da razão e, ao rir, exibe sua 

própria capacidade de empregar mecanismos racionais, instrumento não só 

indagações mas também da gestão da realidade, além de ser um fator modelador do 

pacto social.  
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Na vila, dizem que o único objeto que não lhe pertencia era a Estrela Dalva da poça 

d’água, pois era propriedade do bêbado Damião. Nesse sentido, o louco apodera-se das 

fantasias criadas pela imaginação e age em consonância com a lógica do seu universo, ele crê 

serem verdadeiras as suas vontades e desejos. Essa necessidade de criar seu próprio universo e 

guiar-se pelas suas regras pode ser explicada na afirmativa de Gislene Barral (2001, p. 18): 

“Freud pressente na arte, assim como na loucura, o poder de criar fantasias, que são medidas 

paliativas para se suportar a vida, por demais árdua, e afastar transitoriamente as pressões de 

uma realidade desprazível.”  

A comunidade brinca com as ações de Pedro Gago e ri de suas ideias, isso o deixa 

preocupado e, apesar de sua condição psicológica, ele resmunga diante dos acontecimentos, 

principalmente quando um redemoinho leva seu chapéu. As pessoas ficam rindo do problema, 

debochando da situação, prometendo conseguir um chapéu para substituir o que o vento 

levou. Nesse âmbito, ocorrem as relações sociais, pois as pessoas interagem com Pedro Gago, 

que mesmo o considerando desprovido de consciência, oferecem participação nas conversas 

dos moradores da vila e inserem sua personalidade no ambiente popular. O caráter 

transgressor da loucura inscreve Pedro Gago num espaço privilegiado pela manifestação do 

seu desejo, sendo possível expressar juízos de valor e ideias sem sentido.  

Na comunidade, quando se observa as ações de Pedro Gago, os moradores percebem 

muita comicidade, pois ele é caricato, se apresenta como um homem rude e pelo que diz e faz 

se torna engraçado. As pessoas riem porque o “doido da comunidade”, assim como o bêbado 

Damião, motiva uma brincadeira e outra pela vila, os meninos na rua caçoam dele que não se 

dá por vencido e continua a fazer suas peripécias para ter Ana Amália em seus braços pela 

força. Conforme Benjamim (2002, p. 85): “[...] o brincar significa sempre libertação. 

Rodeadas por um mundo de gigantes, as crianças criam para si, brincando, o pequeno mundo 

próprio.” Diante das brincadeiras, Pedro Gago se sente mais seguro ao andar sozinho do que 

quando está acompanhado, ele sente que quem quer andar com ele é gente sem credibilidade, 

e se alguém quiser testemunhar sua proeza de sequestrar Ana Amália precisa ser de sua 

confiança, isso causa muito riso entre os moradores de Gurinhatá, pois as justificativas de 

Pedro Gago não têm nenhum sentido. Rimos de várias coisas, de atitudes, de situações e até 

do uso de um chapéu. Henri Bergson (2007, p. 3) destaca que: “Rimos de um chapéu; mas 

então não estamos gracejando com um pedaço de feltro ou de palha, mas com a forma que os 

homens lhe deram, com capricho humano que lhe serviu de molde.”  

Pedro Gago cavalga no meio da noite e a lua crescente e o nevoeiro parecem enganá-lo 

nessa busca incessante para encontrar a casa de Ana Amália. Ao se aproximar de um poço, 
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tenta chegar, mas parece se perder, ficando desorientado, chegando a pensar que anda em 

círculos. A lua crescente parece influenciar na conduta de Pedro Gago: ele fica contrariado, 

não sabe para onde ir, a claridade da noite não ajuda e passa a imaginar que as coisas se 

afastam como se quisessem enganá-lo, por isso Pedro Gago não se aproxima da árvore e do 

poço.  

Percebe-se que em Gurinhatá, na noite de Lua Crescente, esta fase lunar representa 

uma desarmonia com o clima, pois aparece um nevoeiro. Pedro Gago tem um objetivo 

marcado, quer lutar por sua amada e começam a surgir obstáculos. Ele sente que é hora de 

enfrentar as dificuldades em prol de suas realizações. Não é hora de desistir nem desaquecer o 

desejo. Um nevoeiro está cobrindo as nuvens e Pedro Gago é surpreendido por uma ventania:  

 

O redemunho levou o chapéu de Pedro Gago. Velhinho, puído, amarelo de suor, 

Pedro Gago só o tirava da cabeça, quando ia dormir. Era o chapéu de palhinha, da 

moda, presente de uma de suas muitas amadas. Ninguém jamais soube quem era ela, 

porque os amores de Pedro Gago eram cofres fechados a sete chaves. Enigmas. (p. 

17). 

 

Com o redemoinho, percebe-se uma intervenção provocada pelos ventos, no decurso 

dos acontecimentos envolvendo Pedro Gago. O chapéu enquanto peça de vestuário serve para 

sombrear a cabeça de seu usuário, simboliza um sinal de distinção social, oferecendo uma 

visão da dignidade humana e projeta sobre os atributos pessoais. Para Pedro Gago, o chapéu é 

um elemento essencial na vida, é um presente valioso de uma de suas amadas misteriosas. Em 

se tratando do porte de chapéu, o doido se desespera ao sentir voar da cabeça e o objeto acaba 

parando no alto de uma árvore. Como ele não consegue alcançá-lo, as pessoas riem da sua 

tentativa falha.  

O engraçado é que Pedro Gago imagina-se ser um grande aventureiro, que enfrenta o 

dragão de São Jorge e que possui todas as coisas da vila. O narrador destaca: 

 

Dele eram as casas da vila, a igreja, o cemitério, as propriedades vizinhas e seus 

moradores, o gado, a criação miúda da região, as águas do rio e todos os peixes. Só 

não lhe pertencia mesmo a estrela dalva da poça dágua da rua, porque essa era 

propriedade exclusiva do bêbado Damião. E as menagens? Todo mundo não tinha 

que prestar? Até o coronel Zé Pereira das Princesas. Funh. Redemunhinzim 

atrevido! Quem tinha lhe dado ordem pra passar por aqui, fazendo estrago? Quem? 

E o seu chapéu de estimação adonde diabo tinha ido parar? Tesconjuro, peste! 

Redemunhinzim mais desaforado! O chapéu devia de estar enganchado no olho dum 

pé de pau, por aí, na catinga. Ia atrás. Era só chegar de noite, escurecer. Durante o 

dia, não podia botar a cabeça na rua. Podia? Cadê o chapéu, Pedro Gago?  (p. 18) 
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Pedro Gago acredita ser uma autoridade, de ter de muitas posses, não admite que as 

pessoas falem que não possui nada. Depois de ser surpreendido por um redemoinho, recorda-

se do coronel José Pereira de Lima, um dos mais importantes líderes políticos do interior do 

Paraíba, que em 1930 rompeu com o presidente João Pessoa e desencadeou o que ficou 

conhecido como a Guerra de Princesa. O desejo de Pedro Gago era enfrentar todos que 

caçoam dele, criar uma guerra contra os moradores de Gurinhatá e usar de seu poder para 

expulsar quem não lhe obedecesse, tudo isso parte de sua imaginação. Ao sentir que está sem 

o chapéu, o doido imagina ser uma brincadeira de menino aquilo do chapéu voar no meio da 

rua e cada vez que se aproximava ele voava novamente. Vendo isso, ele reclamava e gritava 

para que o vento parasse de lhe enganar e devolver o chapéu. Diante dessa situação, Pedro 

Gago preferiu se esconder o dia inteiro para não ter enfrentar os frequentadores da venda de 

João Dadau que zombariam dele pela falta do chapéu.  

Se considerar a cabeça como a parte do corpo em que residem as faculdades mentais, o 

chapéu é uma indumentária que a protege. Para os moradores, sem o chapéu, Pedro Gago 

perde a dignidade de rei, uma vez que não há nele uma cognição intelectual para compreender 

o mundo em que vive. Assim, o chapéu desperta o imaginário da comunidade por achar ser a 

coroa de Pedro Gago, representando suas riquezas. O leitor pode rir com o doido se 

escondendo para que ninguém possa vê-lo ou correndo, atravessando a vila atrás do chapéu, 

que agora podia ser visto jogado pela ventania, que lhe pregava uma peça e fazia todo mundo 

sentir a experiência de observar como era Pedro Gago sem o chapéu: 

 

O nevoeiro não quer deixar São Jorge botar a cabeça no céu. Um cone de sombra. 

Pedro Gago agora vai em busca do chapéu. Esgueirou-se na esquina da casa de Zé 

Cambão e desapareceu no lusco-fusco. Decerto, o seu chapéu estava enganchado nos 

galhos da oiticica velha. Chapéu ou coroa! Sim. Sim. Sim. Todo rei tem que ter sua 

rainha. Dona Donana, Pedro Gago vai roubar a moça mais bonita... Ana Amália! (p. 

19). 

 

O chapéu serve para Pedro Gago como um dos elementos especiais em sua vida, 

representa sua riqueza. Esse acessório significa um elemento de honra, de posição social, no 

entanto Pedro Gago não dispõe de status na comunidade, é apenas um louco que vive na rua 

mandando as pessoas saírem de suas casas, pois são de sua propriedade. É possível perceber a 

comicidade da situação em que se encontra Pedro Gago, que olha para o céu coberto pelo 

nevoeiro e não vê a lua e pensa na imagem de São Jorge. A brincadeira com Dona Donana de 

que Pedro Gago usava uma coroa de rei e que queria ter sua rainha, Ana Amália. Em 
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Gurinhatá, muito se fala das aventuras de Pedro Gago em busca de uma mulher para ser sua 

amada e tal obsessão desafia a confiança dos moradores, que se divertem com a situação.  

Pedro Gago queria realizar uma grande façanha, precisava de alguém para o 

acompanhar, mas ninguém se dispunha ajudá-lo, isto por saberem que era mais uma de suas 

loucuras: 

 

Quem quer se mexe e caminha,  

não fica brincando à toa... 

 

Pedro Gago, eu vou-lhe dar este chapéu de palhinha, de presente. Muito obrigado. 

Deus lhe dê um noivo. Mas o noivo não era ele próprio? Olhe o rei. Era uma vez um 

príncipe, noivo de todas as moças do reino... 

 

Vou buscar minha rainha,  

vou pegar minha coroa. 

:  
O nevoeiro dispersou e o cone de sombra desapareceu. Quarto crescente. Clara a 

estrada, Pedro Gago caminha e os pés parecem que não estão pisando no chão. Uma 

ticaca cruzou em sua frente, assustando-o. Arra! bicho fedorento da molesta. 

Escutou um galo cantando sem saber pra onde. Oxente. Podia ter convidado Chico 

Mãozinha. Mas sacristão não é gente de se confiar. É? Pedro Gago, quando você for 

roubar a moça, me chame. Se oferecendo? Risadas. Quem já se viu papa-hóstia ser 

gente? Putos. Olhe o rei. Que diacho quer esse galo cantando fora de hora? Ninguém 

rouba moça sozinho não. Precisa de testemunha, uma testemunha de verdade e não 

qualquer sacristãozinho aleijado. Funh. (p. 19-20). 

 

Os moradores da vila brincam com a ideia de Pedro Gago, mas nem por isso ele se 

revolta. No trecho acima, percebe-se a inclusão de quatro versos que indicam a caminhada de 

Pedro Gago em direção a mais uma aventura em busca de sua amada. O narrador recorda que 

uma moça havia prometido para Pedro Gago um chapéu de palha e ele, agradecido, pede 

bênçãos para a moça arranjar um noivo, que seria ele e se imagina ser um príncipe que vai em 

busca de sua princesa para assim torná-la sua rainha. A moça era Ana Amália que, muito 

educada, ao encontrar Pedro Gago e por não conhecê-lo o trata como se ele não sofresse de 

problemas mentais. É assim que surge a ideia de buscar a moça e tentar realizar a façanha 

(roubar Ana Amália): prepara seu cavalo e monta para arriscar sua vida e conseguir chegar ao 

castelo. Quando menos se espera, São Jorge impede que consiga se aproximar da casa da 

moça. A presença do santo desafia a realidade e a lua parece provocar uma mudança no 

comportamento de Pedro Gago. 

Em Gurinhatá, a luminosidade lunar aumenta, e sua face torna-se mais visível. Só que 

o nevoeiro, por um momento, torna imperceptível a estrada e Pedro Gago tenta seguir para a 

casa de Ana Amália. O nevoeiro configura um momento de passagem, perturbação ou 

transição, o período se situa entre a calmaria e o indefinido. Essa indefinição se dispersa no 
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meio da noite, abre espaço para que Pedro Gago caminhe, prenuncia algo que está por vir, ele 

olha para os lados não vê nada nem ninguém e sente o vazio de estar só.  

Vê-se muita comicidade nas ações de Pedro Gago, pois é cheio de ideias mirabolantes 

para conseguir uma esposa e não teme o seu destino:  

 
De outra vez, ele ia convidar era o coronel Zé Pereira das Princesas. Sim. Sim. Sim. 

Princesas! Adonde foi que o demônio daquele pé-de-vento jogou a coroa do rei? E 

seus pés agora pareciam voar. A poucos metros, adiante, a oiticica velha, onde o 

redemunho devia ter deixado o seu chapéu engalhado. Era uma vez um chapéu de 

palhinha velhinho, puído, amarelo de suor, que se transformou, graças a um pé-de-

vento, num chapéu de ouro, todo cravejado de brilhantes. Lá estava a Árvore e era 

só caminhar mais uns passos, umas passadinhas mais. O grito do bêbado Damião? 

(p. 20). 

 

Um rei sem coroa é um rei sem autoridade, o doido gostaria muito de ter ao seu lado 

uma princesa, mas o que mais lhe preocupa é a falta do chapéu que representa sua coroa. Ele 

não alcança a árvore, que representa o símbolo da vida, a evolução. Pedro Gago tenta se 

aproximar para conseguir se transformar em rei e tornar-se o homem mais poderoso de 

Gurinhatá. A ideia da árvore é essa busca da sabedoria, da razão que falta na personagem. É 

um emblema que reúne elementos para consolidação da vida: a água circula em sua seiva para 

torná-la forte, a terra se integra através de suas raízes para sustentar seus frutos, o ar nutre as 

folhagens. A árvore se distancia do doido, pois não há como torná-lo um ser consciente de 

suas ações, dar razão aos seus desejos, realizar uma transformação em sua vida e torná-lo são. 

Os moradores se divertem e brincam oferecendo ajuda ao doido para testemunhar sua 

façanha, mas ele não quer acompanhante, se alguém fosse testemunhar sua proeza devia ser 

seu amigo e confiável para fazer aquilo que ele determinasse. O nevoeiro simboliza o 

indeterminado, retratando uma fase de transição e a hipótese de revelação de novas realidades. 

No caso em questão não se distingue o que vem pela frente, por isso Pedro Gago não 

consegue perceber o que está acontecendo. Pedro Gago não suscita respeito e nele não se toca 

a não ser com cuidado, não se faz reverência às suas atitudes. Ao observá-lo sem o chapéu 

surgem os comentários “Olhe o rei” e então que ele reage gritando “Putos”, acentuando a sua 

falta de mentalidade, manifestando um caráter perturbado.  Logo, ele continua sua jornada: 

 

Volta o nevoeiro e o cone de sombra. Oxente. Parece que ia escurecer de novo. O 

bêbado Damião podia ser o vice-rei. Depois ia mandar prender os moleques da rua. 

João Dadau e Tidudô iam também chiar na unha dele. Todos. Funh. Vão ver que o 

chapéu tinha caído no poço, debaixo da oiticica. Quem diabo se atreve entrar 

naquele poço cheinho de piranhas? A Malhada de Nô Joaquim foi beber água ali e 

ficou sem os beiços, se rindo a vida toda. Não acredita que aquele redemunho 

desaforado tenha feito uma desgraça dessa! Oxente. Parece que aquele galo agora 

virou mãe-da-lua? Nunca gostou de passarim de canto triste. Nunca. Caboré e 
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bacurau dão azar. Vão ver que as danadas já devoraram o chapéu. Vou buscar minha 

rainha, vou pegar minha coroa. Dona Donana, Pedro Gago vai roubar a moça mais 

bonita. (p. 20). 

 

O nevoeiro volta a atrapalhar o doido, que reclama da escuridão. O sentimento do 

doido é que alguma coisa está acontecendo no tempo, será que ia chover em Gurinhatá. O 

narrador destaca que se Pedro Gago fosse o rei da comunidade, o vice-rei poderia ser o 

bêbado Damião sem nenhum problema. É mais uma brincadeira na vila, o menino fica 

inventando histórias em que imagina um lugar com essas duas personalidades dando as 

ordens. Logo pensa que a comunidade iria ficar toda alegre com essa dupla no comando da 

vila. A primeira ação seria prender os moleques que mexem com os dois, depois fazer com 

que João Dadau e o coronel Tidudô obedecessem a suas ordens, o primeiro dando bebida para 

Damião e o segundo aceitando as loucuras de Pedro Gago.  

Pedro Gago não tem um plano suficientemente elaborado, as pessoas riem de que ele 

não conseguirá efetuar sua façanha, mas para ele este é o momento de executar seu desejo e 

testar a sua viabilidade. Desse modo, sente que há uma esperança de descobrir o caminho para 

a casa de Ana Amália, caminha, mas a lua crescente e o nevoeiro o enganam. Assim que 

Pedro Gago percebe à sua frente um poço, cada vez que ele tenta se aproximar mais distante 

fica da margem e imagina andar em círculos:  

 

A lua espalhou o nevoeiro e a claridade tomou conta da noite. Pedro Gago caminha 

e avista o poço bem debaixo da oiticica velha. Ia primeiro ver se havia alguma coisa 

boiando na água. Ao aproximar-se notou que tanto a Árvore como o poço se 

afastavam com a sua chegada. Cafifou. Será que ele estava andando para trás? Funh. 

A coisa agora já não era mais como ele pensava. Quem já se viu pé de pau 

caminhar? Diz que no Já-Foi tem uma árvore que come gente, mas que nunca saiu 

do lugar, saiu não. E o poço? (p. 20-21). 

 

É preciso que Pedro Gago concentre seus esforços e não quebre o ritmo, pois o 

momento é bastante movimentado, as coisas aceleram, mas ainda não ganharam forma 

definida. Ainda há tempo para Pedro Gago perceber as mudanças no tempo e corrigir suas 

abordagens em direção ao poço. Para o leitor, é necessário prestar atenção quanto aos efeitos 

da natureza: a lua crescente, a claridade da noite, a dispersão do nevoeiro e uma mudança no 

tempo faz Pedro Gago se sentir contrariado, sem saber para onde ir. O que poderia estar 

acontecendo, por que o clima estava daquele jeito, será que até o lugar estava pregando peças 

no doido como se quisesse enganá-lo? O doido não consegue ficar perto da árvore nem chegar 

próximo do poço: “Será que ele estava andando para trás?”. Ao tentar se aproximar da árvore 

e do poço, ele se afasta de si mesmo e se perde no infinito, criando uma realidade que não é 
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aquela que ele deseja e o que faz se transforma em um ambiente fantástico. Estes 

acontecimentos intrigantes provocam o imaginário do leitor quanto ao mistério que ocorre 

com Pedro Gago. Também é possível perceber uma situação risível, que é a atitude do doido 

tentando solucionar um problema com o tempo, se perguntando, questionando, reclamando 

que as coisas se distanciam dele. Pedro Gago suspeita que aquilo seja uma brincadeira dos 

moradores da vila, que não exista o poço nem a árvore e que todos estão rindo dele andando 

para trás. É como se pressentisse que estava sendo observado e que alguém estava provocando 

aquele tumulto em sua cabeça, então lembra dos moleques, dos frequentadores da venda, das 

conversas no café de Dona Donana sobre a sua aventura para raptar Ana Amália, das risadas e 

deboches quanto à sua ideia de seduzir a moça desejada. 

Diante das circunstâncias, o menino aproveita para contar a Pedro Gago sobre o Pai-

do-Mato, e ele logo se assusta com a estória. O menino explica que a imagem de Pai-do-Mato 

é um homem assustador, peludo e enorme, então quando essa figura surge na mata causa o 

medo. Com os pés enormes e passos largos, seu urro estronda e amedronta quando se espalha. 

Tem uma risada muito assustadora, causando apreensão em todos de Gurinhatá, que têm 

medo que o Pai-do-Mato engula as crianças desobedientes e os homens que caçam na mata, 

pois nem bala e faca podem matá-lo e não adianta desafiá-lo: 

 

Olhou pro céu e viu as nuvens correndo e a lua galopando por trás delas numa 

carreira medonha. Teve raiva e gritou: Eu quero é meu chapéu, pestes! De volta, a 

resposta: Eu quero é meu chapéu, pestes! Oxente. Quem lhe teria respondido do 

mesmo jeito? O Pai-do-Mato? 

Não existe, Pedro Gago, pé de pau da altura dele. Os cabelos enormes. As unhas e as 

orelhas de cavaco medem dez metros. Quando alguém grita no ermo, ele responde 

do mesmo modo. Às vezes dá um risadão. Engole gente, e bala ou faca contra ele é 

tempo perdido. Quem te contou isso, menino? Guabiraba viu. Anh.   

Vão ver quem lhe respondeu o grito foi o Pai-do-Mato mesmo. Isto lhe causou um 

certo sobrosso. Se aparecesse ali aquele gigante de orelhas de dez metros, o que 

diacho ia fazer? Soubesse tinha chamado Chico Mãozinha, mas nunca gostou de 

gente que costuma se oferecer. Pedro Gago, quando você for me chame. 

Sinceridade? Todos comem e bebem no mesmo cocho. Zombeirões de uma figa, e a 

merda daquele vigário disse aquilo por dizer, mas ele nunca viu pé de pau caminhar 

não. E aquele cego incréu? Anh. Agora sim. A oiticica e o poço foram parar adonde? 

Vão ver que ele estava era mesmo andando para trás. (p. 21-22). 

 

A manifestação do Pai-do-Mato é através de seu forte grito, que não deve ser 

respondido, porque se corre o risco de entrar em estado de variação mental e ficar perdido na 

mata e o doido se sente desafiado e duvida quanto à existência do mito assustador. O menino 

lhe explica, mas ele não acredita, pensa que é mais uma estória de Guabiraba. O mais estranho 

para o doido é que o grito que ele ouviu parecia de um monstro. Tudo acontece por causa da 

sua busca incansável para encontrar o chapéu e a casa onde mora Ana Amália. Na vila, 
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comentava-se que isso só podia ser coisa dos meninos que tentavam tomar o chapéu do doido. 

Pedro Gago se descontrola e chega a entrar em desespero, grita para devolverem seu chapéu, 

mas não obtém resposta. De repente, ouve o mesmo grito como resposta, é como se ocorresse 

um eco do que falou. Quem o teria respondido, seria o Pai-do-Mato? Observa-se que o 

menino amedronta Pedro Gago, que pede para ele explicar quem ensinou aquela estória. A 

relação entre o menino da doida e o doido não é de conflito, os dois tentam uma explicação 

para o desaparecimento do chapéu. O menino tenta acalmar Pedro Gago com estórias de 

lendas e mitos. O louco cria sua imaginação, que é fruto da insanidade, age de acordo com a 

“lógica” desse universo irreal que o circunda. No artigo “Vozes da loucura, ecos na 

literatura”, Gislene Barral (2001, p. 23) afirma que: 

 

A loucura é a rejeição da exterioridade rumo ao mergulho no mundo da imaginação, 

onde reina a total liberdade, onde o ser se volta profundamente para seu interior, 

num gesto de desvencilhamento de todas as convenções e posturas sociais e numa 

reação à normalização. No que tange à razão, esse movimento significa o 

aprisionamento ontológico, a supressão da faculdade do pensamento, a redução do 

homem à animalidade.  

 

Pedro Gago vive em total liberdade, contraria as pessoas, não admite nenhuma 

interferência nas ações por parte dos atores sociais como o padre, o coronel, o cabo da polícia. 

Seu pensamento é cumprir o seu desejo, mas ele andou, andou e não conseguiu nada, ficou 

espantado quando notou que não alcançava a árvore. Seu chapéu já estava se tornando um 

elemento impossível. Encontrar o chapéu seria coroar sua jornada e se aproximar da árvore 

representaria ter sabedoria, mas isso não estava acontecendo. A árvore traduz o crescimento, o 

poder crescente de um rei e era isso que Pedro Gago imaginava se tornar. Por outro lado, esse 

distanciamento poderia significar a inversão de polaridade da árvore da vida:  

 

O grito da mãe-da-lua era o canto do galo fora de hora. Pedro Gago olhou para um 

lado e outro e nada viu além da brancura da estrada. Será que estava areado? E a 

oiticica e o poço cheio de piranhas? Isto já estava--lhe cheirando a artes do Capeta. 

Cruz-credo! Oxente. Que queria esse joão-mede-léguas com esses olhos de fogo, 

piando quase nos seus pés? Apanhou uma pedra e jogou no rumo do bacurau. 

Caminhou mais um pouco, a fim de avistar o pé de oiticica e o poço que haviam 

misteriosamente desaparecido. Nada. Ao longe, quase fora do alcance da vista, pôde 

lobrigar uma arvorezinha frondosa, miudíssima, que parecia bailar, à distância. 

Andou, andou e qual não lhe foi o espanto, quando notou que na copa do arbusto 

havia algo faiscante como olhos de vaga-lumes. Ah, o seu chapéu de ouro cravejado 

de brilhantes? Sim. Sim. Sim. Agora o canto da mãe-da-lua era o grito do bêbado 

Damião. Apressou o passo e queria alcançar a arvorezinha, antes que ela fugisse 

como a oiticica velha. Quis gritar, mas lembrou-se do Pai-do-Mato que devia estar 

ali, por perto. Não existe, Pedro Gago, pé de pau da altura dele. E o risadão? Anh, 

parece que aquele pezim de pau caminha também? Vão ver que era a oiticica velha 

que diminuiu, diminuiu, até ficar daquele tamanhinho. E agora aonde tinha ido o seu 

chapéu de ouro? (p. 22). 



208 

 

 

Ainda era noite, o galo cantava muito distante, provocando um alerta em Pedro Gago. 

Como podia isso estar acontecendo, imagina o doido que olha para todos os lados e não vê 

por onde está caminhando. Será que o seu chapéu havia se transformado? Ninguém sabe, 

todos brincam e falam sobre o desespero do doido, que gritava na rua para devolverem seu 

chapéu, senão iria expulsar todos da vila. Essa aventura de Pedro Gago ficou na lembrança do 

narrador, que com muita sabedoria conta que para se aproximar da árvore, o doido se 

apressou, quase correu, pois queria alcançá-la, antes que fugisse. Ele não podia fazer nada, se 

gritasse podia atrair o Pai-do-Mato e o risco de ser atacado era maior do que chegar até a 

árvore: 

 

Ouviu os assobios dos moleques e a algazarra dos da venda de João Dadau. Oxente. 

Será que estava mesmo areado? Parou e sentou-se à beira da estrada. Estava 

cansado. Ia esperar agora que aquela oiticiquinha-deste-tamanhinho trouxesse o seu 

chapéu de volta. A aragem da noite convidava. Pedro Gago procurou uma raiz e fez 

dela travesseiro e deitou-se. Olhou o céu. No alto, a lua e o cavalinho de São Jorge 

correndo nas nuvens. Adormeceu. (p. 22-23) 

 

A loucura de Pedro Gago representa um comportamento que difere da norma e dos 

preceitos sociais da comunidade. O louco não tem consciência de suas ações nem do que 

acontece ao seu redor, fica sempre em estado imaginativo, como se o mundo que cria fosse 

verdadeiro e Pedro Gago tem uma necessidade de construir seu universo e guiar-se pelas suas 

próprias regras, que certamente não segue uma lógica. No momento em que pensa no seu 

ambiente, criado em delírio e irreversível, torna-se crescente seu alheamento da realidade, o 

que implica se inserir em uma dimensão imaginária, a qual não consegue ser desfeita. Pelo 

seu modo de ser, as atitudes de um louco não têm muita aceitação pelas pessoas. Assim, 

normalmente se encontra à margem da sociedade e ocupa outro espaço dentro do espaço real, 

do que é estabelecido como “normal”. Pedro Gago tenta romper com a ordem estabelecida de 

maneira a desafiar todos, até o imaginário. Por um momento, ele faz uma reflexão e, devido 

ao cansaço, para de procurar pelo chapéu, mas não tem consciência da situação. 

A partir da observação do que ocorre com Pedro Gago, é como se tudo estivesse se 

repetindo, a situação acontece como ideia fixa, pois sempre diz nos quatro cantos da vila que 

vai buscar sua rainha, que vai pegar sua coroa, caminhando em direção à árvore. A trajetória 

se repete, parecendo mais uma brincadeira de criança, que para se distrair toma o chapéu do 

doido e fica jogando de um lado para outro, como um jogo do gato que se diverte com o rato. 

No meio dessa confusão, ele fica cada vez mais agitado.  
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Pedro Gago cansa de repetir o caminho e adormece. Logo sonha, a narrativa apresenta 

o sonho como se fosse um acontecimento muito esperado por Pedro Gago, a realização de sua 

façanha, sem nenhum obstáculo. No sonho, ele tem a seu dispor uma aproximação com Ana 

Amália, seu objeto desejado, o que possibilita fantasiar os fatos: 

 

Cabo Faria chegava conduzindo dois cavalos ajaezados, peitoril bordado e estribos 

de prata. Eram os cavalos com que Pedro Gago e cabo Faria iam roubar Ana 

Amália, uma de suas muitas amadas e de seus muitos mistérios. Num, o mais arisco, 

montou Pedro Gago e, no outro, o seu companheiro e testemunha de aventura. 

Partiram, em disparada, e Pedro Gago sentia a estrada fugir sob os cascos dos 

cavalos. Longe era o sítio onde estava sua princesa. Cafundós dos Cariris Velhos?  

Os cavalos agora não corriam: voavam. Pedro Gago viu-se um príncipe coroado 

com um chapéu de palha de catolé e as mãos que o coroavam tinham dez metros de 

comprimento. Ouviu, em seguida, o relinchar de um cavalo de mistura com a voz do 

cabo Faria. Súbito, avistou o portão do palácio onde, à espera, estava a sua amada. 

Quando dele ia-se aproximando viu São Jorge descer da lua e com uma espada que 

não tinha mais tamanho embargar-lhe a entrada. Pedro Gago acordou com um galo 

cantando bem no pé do ouvido. (p. 23). 

 

O narrador expõe os registros do imaginário, com o que acontece no sonho, e do real, 

com o doido deitado no chão. O sonho se configura como uma forma de realizar o desejo 

guardado. Ao dormir, Pedro Gago sonha uma aventura em busca de Ana Amália e seu 

confronto contra São Jorge e o dragão. A aventura ocorre como um conto de fadas, Pedro 

Gago se transforma em príncipe que terá que buscar sua princesa presa no castelo e enfrentar 

o dragão de São Jorge para libertá-la. Os cavalos corriam como se fossem alados e ao se 

aproximar do palácio, São Jorge intercede, impedindo que ele se aproxime de Ana Amália. 

Em meio ao imaginário e o real, Pedro Gago sentia por perto gritos, assobios e acorda com o 

barulho do galo cantando. Há no trecho um jogo de sentido que representa o imaginário, 

quando se narra as fantasias do doido em relação ao seu desejo de tomar Ana Amália como 

sua esposa; e o real, que conduz ao que realmente está acontecendo: 

 

Noutro dia, Pedro Gago entrou na vila, esfarrapado, com uma coroa de cipó na 

cabeça e dando logo um prazo de vinte e quatro horas pra Tidudô e padre Santo 

desocuparem o casarão e a igreja. Zé Formião, o cego, teve um frouxo de riso que 

perdeu a metade das moedas que havia recebido de esmolas. (p. 23). 

 

As coisas acontecem no imaginário do doido, a aventura, o fantástico, tudo que 

gostaria de ter vivido para conquistar a princesa aprisionada no castelo sob a proteção de São 

Jorge e o dragão. No entanto, tudo não passou de um sonho, pois acordou e estava no meio do 

mato. Quando se deu conta que estava cansado, todo em frangalhos e ainda haviam colocado 

um ornamento em sua cabeça como se representasse uma coroa, a revolta do doido foi maior. 
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A cena, apesar de trágica, causa muito riso, principalmente pela ação de ordenar as 

autoridades, Tidudô e padre Santo, saírem de Gurinhatá. Pedro Gago se esquece do imediato, 

do concreto, para viver a fantasia de ter Ana Amália em seus braços. Nesse sentido, não há 

como compreender sua realidade, sendo que a loucura passa a ser essa realidade, moldada por 

uma forma intensa de devaneios, de delírio. Na narrativa, ele quer encontrar alguém para ser 

sua amada e também cria padrões de comportamento fora do contexto da comunidade, tais 

como sentir-se dono das propriedades, buscar um chapéu que é seu amuleto, se preparar para 

viajar pelo sertão para explorar a terra e conseguir riquezas, imaginar que está enfrentando 

São Jorge e o dragão e pensar que existe uma mulher à sua espera. O interessante é que diante 

dos acontecimentos, quem mais fica surpreso com as atitudes de Pedro Gago é o cego que, 

ouvindo toda a situação, perdeu a seriedade e ficou rindo descontrolado. O doido até que quis 

se vingar de Formião, mas não fez por “consciência”. Para Henri Bergson (2007, p. 65):  

 

A comicidade é esse lado da pessoa pelo qual ela se assemelhe a uma coisa, aspecto 

dos acontecimentos humanos que, em virtude de sua rigidez de um tipo particular, 

imita o mecanismo puro e simples, o automatismo, enfim o movimento em a vida. 

Exprime, portanto, uma imperfeição individual ou coletiva que exige correção 

imediata. O riso é essa correção. O riso é certo gesto social que ressalta e reprime 

certa distração especial dos homens e dos acontecimentos.  

  

O comportamento desequilibrado de Pedro Gago instaura na comunidade 

situações que provocam muito humor. O desafio do doido na narrativa é se colocar 

contra a rigidez do coronel Tidudô e manter uma ideia de transgredir com a sociedade 

raptando Ana Amália, afilhada de São Jorge e uma das filhas do arco-íris.  

A representação da loucura também está presente na obra Primeiras Estórias. É 

possível perceber essa característica no conto “A terceira margem do rio”, quando o narrador 

conta sobre o pai que decide abandonar a família para morar na terceira margem do rio. Essa 

situação pode ser interpretada como uma atitude para tentar se cuidar dos problemas 

psicológicos. Eduardo F. Coutinho ressalta: 

 

Lúcidos em sua loucura, ou sensatos em sua aparente insensatez, os tipos 

marginalizados que povoam o sertão rosiano põem por terra as dicotomias do 

racionalismo, afirmando-se nas suas diferenças. E, ao erigir este universo, em que a 

fala dos desfavorecidos se faz também ouvir, Rosa efetua verdadeira desconstrução 

do discurso hegemônico da lógica ocidental, e se lança na busca de terceiras 

possibilidades, tão bem representadas pela imagem, síntese talvez de toda a sua 

obra, que dá título ao conto "A terceira margem do rio". 
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No conto “A terceira margem do rio”, um homem tido como "cumpridor, ordeiro, 

positivo" manda construir uma canoa, uma canoa especial que pudesse ser bem resistente. 

Logo, confina-se na canoa, passando a viver, para sempre, em movimento de ir e vir, no leito 

do rio. A mulher não gostava muito da ideia, imaginando que o homem não estava muito bem 

da cabeça ou que queria vadiar com atividades como pescaria e caçada. O homem vê, ouve, 

mas não reage a nada, geralmente é o filho quem toma a posição de cumprir os desejos do pai, 

destacando-se a construção da canoa. A casa era bem próxima do rio, um rio extenso que não 

se percebia a outra margem: 

 

Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua: 

o rio por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre. Largo, de não se poder 

ver a forma da outra beira. E esquecer não posso, do dia em que a canoa ficou 

pronta. 

Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a 

gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez a alguma 

recomendação. (ROSA, 2006, p. 79-80). 

 

Naquele momento, o homem parte para o isolamento, não se sabe se por “loucura”, 

mas se percebe que o narrador não explica, evitando sempre falar palavras que associem ao 

termo. O filho chegava a crer que o pai desaparecia buscando solução para o que sentia indo 

morar numa canoa, por um momento pensa que assim sumirá suas inquietações e tranquilizará 

a si e a família. A loucura é retratada no comportamento do homem, que age de uma maneira 

que os pensamentos, os sentimentos e ações o encaminhavam para o isolamento. Essa atitude 

demonstra que, tomado pela “loucura”, não busca orientação para tentar resolver o problema. 

O filho tentava dar assistência, mas não conseguia, a solução seria a separação da família e 

que nem o filho ou a mulher interferissem na sua decisão. É assim que o texto de Guimarães 

Rosa tenta manter em segredo o porquê de o homem decidir se isolar da família, não 

afirmando nem negando a existência dos problemas psicológicos, inclusive o filho sempre 

evitava falar sobre isso. 

O conto é repleto de alegorias e simbologias, o narrador dá algumas pistas do que seria 

realmente a terceira margem do rio, mas não revela se realmente o pai estava acometido pela 

loucura, dessa forma as ações têm um teor riquíssimo para reflexão quanto aspectos da vida, 

do abandono e do isolamento. Nesse sentido, a terceira margem pode remeter ao sagrado, a 

um encontro entre Deus e o homem, onde se indaga sua existência no mundo e fica explícito a 

dualidade entre o sagrado e o profano, a racionalidade e a loucura, o bem e o mal. 

Chapéu na cabeça para proteger contra as intempéries, logo, ao portá-lo, o homem se 

despede de todos e se vai. O chapéu era como um elemento necessário, representa a 
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vitalidade, a espiritualidade em contraposição à loucura. O juízo podia ser suscitado pelo uso 

do chapéu: 

 

A gente teve de se acostumar com aquilo. As penas, que, com aquilo, a gente mesmo 

nunca se acostumou, em si, na verdade. Tiro por mim, que, no que queria, e no que 

não queria, só com nosso pai me achava: assunto que jogava para trás meus 

pensamentos. O severo que era, de não se entender, de maneira nenhuma, como ele 

agüentava. De dia e de noite, com sol ou aguaceiros, calor, sereno, e nas friagens 

terríveis de meio-do-ano, sem arrumo, só com o chapéu velho na cabeça, por todas 

as semanas, e meses, e os anos - sem fazer conta do se-ir do viver. Não pojava em 

nenhuma das duas beiras, nem nas iuia e croas do rio, não pisou mais em chão nem 

capim. (ROSA, 2006, p. 82). 

 

Em que lugar se alojar, onde se esconder de tudo e de todos, o que fazer para que 

ninguém percebesse seus problemas. É por isso que o rio se torna o melhor lugar para abrigar 

o homem, ele sente que ali poderá enfrentar os distúrbios psicológicos por se aproximar da 

natureza, tanto que se dedica em ficar distante de todos, observando o curso natural do rio. 

Não se percebe brutalidade nas ações do homem. As suas faculdades mentais, apesar da 

loucura, não apresentam agressividade, mas o mesmo sente que, por suas condições, não há 

como conviver com seus familiares, por isso seu destino é desaparecer nas águas do rio, no 

nada. 

Na narrativa, o homem é livre e, consequentemente, responsável por suas atitudes, 

contrariando os desejos da família. Se afastar da família não é uma atitude para evitar os 

conflitos nem conhecer a si mesmo, mas para prevenir contra futuros ataques de loucura. 

Desse modo, há um profundo desejo em não revelar os distúrbios psicológicos do pai, que se 

dispõe a desaparecer do convívio social como solução para as dificuldades que enfrentaria 

com a família: 

 

Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura; por isso, todos pensaram de 

nosso pai a razão em que não queriam falar: doideria. Só uns achavam o entanto de 

poder também ser o pagamento de promessa; ou que, nosso pai, quem sabe, por 

escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja, a lepra, se desertava para outra 

sina de existir, perto e longe de sua família dele. (ROSA, 2006, p. 81). 

 

O homem quer lançar seu destino fora de casa, para ele viver no rio é ficar fora da vida 

corporal, fugir do cotidiano do vilarejo, por isso abandona tudo e passa a conviver com a 

natureza em uma canoa, isso aspira como algo transcendental e uma decisão sobrenatural. É 

tornar suas perturbações em um ambiente eterno e universal. O filho não expõe, mas a loucura 

toma conta do pai, assim evita revelar sobre o que teria acontecido e as consequências. Para 

Alexandre Daros Vieira (2005, p. 12): 
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A “doideira”, a loucura ganhou, historicamente, o status de doença mental, sendo, 

portanto, como e enquanto doença, passível de cura, de terapêutica, de auxílio 

profissional qualificado. Sendo assim que outro profissional se qualificaria mais que 

o médico, detentor do conhecimento articulado na malha de saberes da medicina, em 

sua especialização psiquiátrica, para o tratamento desta “doideira”? Apesar disso, 

em momento algum o conto alude a este profissional ou ao seu saber específico. 

Antes, as instâncias sociais articuladas e reunidas pela mãe, para tentar re-

encaminhar este “doido-pai” ao convívio social, são da ordem de uma organização 

sócio-moral e religiosa, de uma “cura” muito mais sustentada no plano 

organizacional-coercitivo, que no plano médico-terapêutico.  

 

A loucura, no texto em questão, é tomada como algo inexplicável, a verdade é que há 

perturbação mental do narrador em evitar a palavra, por isso o leitor não pode constatar a 

consequência do isolamento do pai, mas é possível notar que o filho sofre algumas 

perturbações por sentir que não pode ajudar o pai como gostaria. O narrador destaca: 

 
Sem fazer véspera. Sou doido? Não. Na nossa casa, a palavra doido não se falava, 

nunca mais se falou, os anos todos, não se condenava ninguém de doido. Ninguém é 

doido. Ou, então, todos. Só fiz, que fui lá. Com um lenço, para o aceno ser mais. Eu 

estava muito no meu sentido. Esperei. Ao por fim, ele apareceu, aí e lá, o vulto. 

Estava ali, sentado à popa. Estava ali, de grito. Chamei, umas quantas vezes. 

(ROSA, 2006, p. 84-85) 

 

O narrador questiona a situação, não há o desejo de chamar alguém de louco, mas uma 

recusa pela palavra, de revelar o distúrbio, alteração mental caracterizada pelo afastamento do 

homem. É como uma forma de guardar na memória fatos que se passaram e que devem ser 

extintos. Uma negação quanto à sanidade e à loucura de todos. Para Alexandre Daros Vieira 

(2005, p. 12): 

 

[...] a “doideira” da qual falam os parentes, vizinhos e amigos da família a que 

pertencem o pai e o filho protagonistas da trama não é, aqui, doença. Devemos 

atribuir-lhe, segundo algumas pistas deixadas no conto pelo próprio autor, o caráter 

de a-normalidade, de delírio, de des-encaminhamento. 

 

A loucura chega ao ponto de desencadear um não-lugar, um lugar sem destino, um 

abrigo para se tratar da males que afetam a consciência. O homem rejeita o mundo exterior e 

as pressões da família, com os quais se sentia incapaz de conviver. Para isso, ele passa a fugir 

da realidade, entrega-se ao mundo interior que é rio, que é o mundo das águas, onde flutua 

com sua canoa e sua insanidade constitui no estado de espírito melancólico, pelo apego ao 

isolamento devido a falta de racionalidade, aos devaneios e excessos da sua neurose. Para 

Eduardo F. Coutinho (1994, p. 24): 
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A situação retratada é um golpe na racionalidade, que não consegue explicá-la, mas 

a infração cometida não extrapola as barreiras do cosmos: no texto, os elementos 

essenciais para a sobrevivência do indivíduo - alimentação e agasalho - lhe são 

supridos pelos familiares ao longo de toda a sua vida. 

 

A memória do narrador não explica a permanência da loucura e seus efeitos sobre o 

pai, ressalta os fatos presentes como se fossem fatos da infância e que agora o mesmo lhe 

ocorre como naquele tempo. O homem faz uso de sua liberdade para desenvolver sua 

independência no meio do rio, o filho ajuda, buscando recompensas, querendo tomar o lugar 

do pai na canoa e a memória do narrador requer um lugar no rio, quer viver à terceira margem 

do rio. 

Nos textos analisados, a representação da loucura é estigmatizada, ou seja, mostra o 

louco como um ser incapaz, abandonado, condicionado ao isolamento, o que está distante da 

realidade e que precisa da atenção humana para que possibilite uma ressocialização, 

consistindo na libertação dos aprisionamentos, o fim dos isolamentos, da indiferença e da 

segregação. Segundo Gislene Barral (2001, p. 34):  

 

Em que pese todos os discursos de igualdade e liberdade dos tempos pós-modernos, 

as práticas sociais destoam radicalmente das posturas teóricas que elegem como 

soberana a liberdade de pensamento e ação, porém anula sua expressão. O louco 

ainda aparece como uma feição estranha nos horizontes sociais, um desvio de todos 

os paradigmas de uma sociedade homogeneizada que neutraliza as diferenças 

humanas.  

 

 

5.1.4. As relações sociais do menino, velho, bêbado e doido 

 

O texto mostra o cômico no relacionamento entre o menino, o velho, o bêbado e o 

doido, apresentando-os com um comportamento reprovável pela comunidade e pelas 

autoridades, desvios da ordem do sistema social. A situação é criadora de riso, não só no leitor 

como na narrativa e apesar das adversidades vividas pelas personagens, as representações 

buscam uma possibilidade de constituir sua participação no meio social. O espaço da venda de 

João Dadau se tornou lugar-comum para se reunir, rir das pessoas e discutir, não do que 

acontece, mas do que se imagina que vai acontecer. É comum falar-se de um assunto e outro, 

comentam sobre as estórias de Pai Estêvão, sobre desaparecimento de mulheres, casais que 

fogem para se unir. No meio da confusão, o cego costuma causar polêmicas com suas 

declarações, falar assuntos controvertidos, a exemplo de quando estavam falando do dragão 

de São Jorge que havia caído no quintal da casa vizinha a Pai Estêvão:  
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Uma noite desta. Deitado na rede, insone, pela telha de vidro via a lua a dançar 

sozinha num céu limpo que fazia gosto. Já ouvira dizer que em determinadas épocas, 

principalmente na lua cheia de agosto, o dragão se escapa dos cascos do cavalo de 

São Jorge e cai, pela madrugada, no quintal da primeira casa que encontra. Ali, 

enroscado, fica soltando chispas pela boca, pelas ventas e pelos ouvi- dos, até o 

clarear do dia, quando volta para ser esmagado de novo pelos cascos do cavalo. 

Olhando bem, dava para ver mesmo cavalo e cavaleiro em movimento, e a espada 

do Santo parecia entrar e sair da goela do monstro. (p. 52). 

 

O cego diz que o bêbado é quem tinha caído no chão, ninguém tinha percebido a 

justificativa do cego para o barulho menos Pedro Gago, que ria da situação. Normalmente, as 

relações entre os moradores causam este impacto de um rir do outro e vice-versa.  Sobre esse 

tipo de riso, Henri Bergson (2007, p. 7) destaca: 

 

Um homem, correndo pela rua, tropeça e cai: os transeuntes riem. Não ririam dele, 

acredito, se fosse possível supor que de repente lhe deu na veneta de sentar-se no 

chão. Riem porque ele se sentou no chão involuntariamente. Portanto, não é sua 

mudança brusca de atitude que provoca o riso, é o que há de involuntário na 

mudança, é o mau jeito. 

 

O bêbado anda pela rua cambaleando, os meninos riem, chegam a pregar peça nele. 

Outro que vive na rua é Pedro Gago, todos ficam rindo quando ele passa. Pedro Gago também 

gosta de conversar, conta as histórias de como conseguiu suas posses, que ele tinha coragem 

de enfrentar qualquer um para ter sua amada nos braços. Na narrativa, alguns atos 

involuntários de Damião, Pedro Gago ou Formião são motivos de riso tanto para a 

comunidade quanto para o leitor: 

 

Pedro Gago, que chegou atrasado, entra também na conversa e vai logo dizendo que 

dragão nunca viu não, mas São Jorge armado com uma espada deste tamanho, 

guardando o portão de um palácio, sim. E só não o enfrentou, porque ele, Pedro 

Gago, estava desarmado. Agora quem achou graça foi Zé Cambão: Eu pensava que a 

lua era também pertença de Pedro Gago e o São Jorge, seu morador. Pedro Gago 

não gostou da indireta. Escarrou grosso. O que era dele todo mundo sabia e a prova 

eram os papéis da escritura guardados no fundo do baú. Queriam ver? Esse sarará 

(nunca viu um que prestasse) sabe mais de que todos o que ele possui e agora quer 

fazer gozação. Então, Chico Mãozinha, a lua é ou não é de Pedro Gago? Covardia 

quem inventou neste mundo (padre Santo) foi Chico Mãozinha. É. Dono da lua já 

não sei. Mas que Pedro Gago é senhor de mundos e fundos, isso é. (p. 61). 

 

Pedro Gago não perde uma oportunidade de falar de suas aventuras, a vida de 

conquistas, as amadas. Também o duelo com São Jorge para roubar Ana Amália. O que ele 

fala sobre ter visto São Jorge com sua espada fazendo a segurança de Ana Amália. Zé 

Cambão, um dos frequentadores da venda, debochou da conversa do doido, Pedro Gago o 

desafiou. Os homens da venda ficaram discutindo sobre “as posses” do doido, rindo e 
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questionando se a lua estava ou não entre as escrituras que diz ter em suas mãos. Analisando a 

personagem cômica, Bergson (2007, p. 12) destaca: “Para convencer-se, basta notar que uma 

personagem cômica geralmente é cômica na exata medida em que ela se ignora. O cômico é 

inconsciente.”  

As representações da loucura, da cegueira e do alcoolismo exercem um papel 

importante no dia a dia da comunidade, causam diversão, têm uma característica diferenciada 

de todos, que é status do cômico. Pedro Gago não tem nenhuma riqueza, mas consegue 

moldar seu mundo com o imaginário; o cego não consegue ver, porém tem dúvida do 

movimento dos astros e sabe o que vai acontecer apenas ouvindo na calçada; Damião bebendo 

e falando mal da filha do coronel, cantando e dormindo pelas ruas, tornou-se motivo de 

preocupação para os moradores da vila por ter a língua ferina.  

A comicidade aparece de forma integrada ao aspecto da tradição e das representações 

sociais. Neste sentido, Pai Estêvão, com um conhecimento da oralidade, narra com 

naturalidade estórias do arco-da-velha, compartilhando sua experiência e sabedoria para o 

menino e o leitor/ouvinte. Walter Benjamin (2002, p. 204) ressalta: “Quanto maior a 

naturalidade com que o narrador renuncia às sutilezas psicológicas, mais facilmente a história 

se gravará na memória do ouvinte, mais completamente ela se assimilará à sua própria 

experiência e mais irresistivelmente ele cederá à inclinação de recontá-la um dia”. O narrador 

de As Filhas do Arco-Íris tenta preservar os causos de Pai Estêvão, sua experiência e 

memória, e humor que envolve as relações entre o cego, o bêbado e doido para os 

leitores/ouvintes. O narrador quer recontar a história, eternizar a vida de Pai Estêvão e 

reproduzir o cômico nas ações do cego, do bêbado e do doido. Na narrativa, é comum o cego 

ficar à espera de alguém para falar das pessoas, Pedro Gago caminhando pela rua falando de 

suas “propriedades” e as pessoas na venda de João Dadau comentando que Damião devia 

estar bêbado, caído na rua, pois ainda não havia aparecido para contar sobre suas andanças. 

Constata-se o interesse por um tipo de comportamento humano que é descriminado pela 

sociedade, buscando criar um ambiente de interação dessas vozes excluídas. A voz do menino 

se une à voz das outras personagens criando uma tessitura polifônica: 

 

Desta vez, Pedro Gago pegou todo mundo de surpresa. A viagem ia ser longa 

demais — os cafundós dos Cariris Velhos. Ixe. Saiu (adeus, gente!), maca às costas, 

às primeiras horas do dia e sumiu-se na estrada. Não fora Ana Amália quem lhe dera 

(há quantos anos!) aquele chapéu de palhinha que um pé-de-vento atrevido lhe 

arrancou da cabeça e ele não o encontrou mais? Funh. Agora não. Sabia que a amada 

morava naquelas distâncias e ainda estava esperando por ele, embora tivesse de 

enfrentar São Jorge e aquele espadão que não tinha mais tamanho. 
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Em cima daquela serra 

passa boi, passa boiada. 

Passa também
32

. 

 

Quem já se viu distância ser empecilho para quem ama e é amado? Quem? Funh. 

 

Eu queria, ela queria. 

Eu pedia, ela negava. 

Eu chegava, ela fugia. 

Eu fugia, ela chorava. 

 

Agora tome tempo pra ele botar as caras por aqui de novo. Um ano, no mínimo. Esta 

talvez seja sua última viagem. Pedro Gago já está velho e a gente nem sabe calcular 

os dias que ele leva, andando a pé, para chegar às terras de Ana Amália. Um mês, 

dois, três ou mais. Serras, rios cheios, chuvas e trovoadas. Mas existem obstáculos 

para quem ama e é amado? (p. 88). 

 

O menino recorda que Pedro Gago saiu de Gurinhatá, aquela situação provocou na 

comunidade uma surpresa. Saber os problemas que tinha e ainda sair para se aventurar sem 

levar nada. O narrador conta como se tivesse controle de todos os acontecimentos do passado, 

do presente, momentos guardados na memória. Vozes se articulam nas lembranças do 

narrador. Ele vai narrando o momento da saída de Pedro Gago, sua despedida (adeus, gente) e 

fatos que aconteceram com o doido como a história do chapéu de palha, mas uma voz 

interfere na sua recordação: “Não fora Ana Amália quem lhe dera (há quantos anos!) aquele 

chapéu de palhinha que um pé-de-vento atrevido lhe arrancou da cabeça e ele não o encontrou 

mais?” O trecho entre parênteses é uma dessas vozes, que faz uma interrupção na narração. 

Outras histórias são recordadas como a intervenção de São Jorge na aventura em direção à 

casa de Ana Amália. Outra voz é marcada pelas trovas populares. A expressão de uso popular 

serve para dar um caráter coletivo, isso demonstra que, por meio da oralidade, o narrador dá 

um sentido social às experiências do doido, criando uma expectativa pela sua volta. As trovas 

representam uma voz que entoa distante, como se houvesse uma caminhada, alguém cantando 

para recordar o sertão, a boiada, os desejos, o amor guardado e não correspondido. O menino 

apela à memória, buscando fixar os traços do doido, seu desejo de conseguir Ana Amália, o 

seu chapéu sendo levado pelo vento como marcas de um acontecimento.  

No Episódio 12 (Segundo Solstício) acontecem outras revelações e explicações sobre 

os acontecimentos misteriosos que ocorreram em Gurinhatá, entre eles o nome do narrador 

(Lícias), o assassino de Zezão (Caetano), a comunidade se preparando para o final de ano com 

a proximidade da festa de Natal, percebe-se também que cotidiano de Gurinhatá parece se 

repetir: 

                                                 
32

 O trecho destacado na narrativa de As Filhas do Arco-Íris como recordação do menino/narrador tem referência 

com a epígrafe da obra Sagarana, de João Guimarães Rosa.  
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Ah. Dé, Josemar e Manezim querem que eu vá jogar pião com eles, hoje de noite. 

Tem lua cheia. Amanhã é dia de joão-redondo. Depois, uma passadinha no tabuleiro 

de doces de Dona Ciça. Tonica vai me dar uma de cinco. É o Natal. Dé já avisou 

que, antes da missa, a gente ia pintar o sete. 

Tonica me chama. Vou atrás de tia Jana que está demorando a voltar. Tomara que 

ela não tenha enchido a cuité de ovos de lesma. 

 

Destaca-se no final do romance As Filhas do Arco-Íris as imagens da vila e seus 

moradores se despedindo e a passagem do tempo, a caminhada de Pedro Gago, sua alegria de 

atravessar porteiras, ver boiadas e sentir que o desejo por sua amada ainda é forte. Também os 

meninos brincando na rua, as festas de fim de ano.  

Os textos apresentam os problemas e conflitos entre as personagens, brincadeiras no 

meio da rua, crianças correndo com medo do doido, cegos pedindo esmolas, bêbados caídos 

pelo chão, revelando desse modo uma estreita afinidade das representações sociais com a 

sociedade que convive. Nessas condições, os escritores de Filhas do Arco-Íris e de Primeiras 

Estórias podem ser comparados pela utilização do imaginário e pela experiência do narrador e 

de suas personagens, assim procurou-se aproximar os dois textos observando a memória, a 

experiência e as representações da infância, velhice, cegueira, loucura e alcoolismo. De 

maneira geral, o processo de utilização da linguagem acontece de várias formas: mitos, ditos, 

provérbios, oralidade, brincadeiras, etc. Ao realizar essa atitude, o narrador espelha a 

complexidade de sua tarefa, que é a busca empreendida do homem pela realização pessoal, 

pelo sentido da vida e pela convivência social. Desse modo, quer-se construir uma sociedade 

inclusiva, abolindo as diferenças para que todos tenham direitos ou lutem por eles. Daí a 

necessidade de se mostrar as relações entre excluídos do processo social de forma a auxiliar 

na tarefa de incluí-los socialmente. Sobre a personagem, Mikhail Bakhtin (2008, p. 49) 

afirma:  

 

Ao lado da autoconsciência da personagem, que personifica todo o mundo material, 

só pode coexistir no mesmo plano outra consciência, ao lado de seu campo de visão, 

outra visão, ao lado de sua concepção de mundo, outra concepção de mundo. À 

consciência todo-absorvente da personagem o autor pode contrapor apenas um 

mundo objetivo – o mundo de outras consciências isônomas a ela.  

 

 

O que se destaca nas palavras de Bakhtin é a reflexão da autoconsciência. Enquanto 

dominante artístico da construção/elaboração da personagem, não pode se situar 

simultaneamente com outros traços de sua imagem, uma vez que ela absorve esses traços 

como matéria sua e os priva de qualquer força que dá um acabamento pessoal à personagem. 
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A autoconsciência da personagem vive do caráter de imagem inacabada, em constante 

formação, que se transforma no decorrer da narrativa. Contrapondo-se a outras consciências, 

atinge a maturidade de refletir sobre si e seu mundo, através de um processo dialógico, sem, 

contudo, chegar a respostas prontas ou fechadas, mas à percepção dialógica da verdade, 

expressando aspectos das manifestações individuais e coletivas, o que pode ser interpretado 

como representações sociais. No romance As Filhas do Arco-Íris, a realidade se torna 

elemento da autoconsciência do narrador/personagem aliada à percepção de outras 

personalidades. Tudo serve para criar uma imagem do mundo que é a construção de sua 

realidade, o universo exterior e os costumes das representações que se inserem na 

comunidade. Assim, o menino da doida cria um processo de autoconsciência para narrar os 

acontecimentos da comunidade de Gurinhatá, expressando uma consciência que dialoga como 

múltiplas vozes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Teoria das Representações Sociais permite perceber a construção de sentidos 

atribuídos aos sujeitos e possibilita uma incursão no universo linguístico e simbólico. 

Segundo Moscovici (2003, p. 37), as representações possuem duas funções, primeiramente 

elas convencionam objetos, pessoas ou acontecimentos que encontram e, posteriormente, 

prescrevem aos sujeitos imagens determinadas pela sociedade. Para a construção de uma 

representação é preciso que o indivíduo atribua significado, familiaridade e classifique os 

objetos, fatos e conviva com outros atores sociais. Nesse sentido, este estudo analisou 

temáticas sobre a experiência, a memória e o humor com ênfase nas personagens que figuram 

o menino, o velho, o cego, o bêbado e o doido, interpretando também a construção de uma 

obra literária, a perspectiva do narrador contemporâneo e a compreensão do contexto social 

de excluídos em As Filhas do Arco-Íris e em Primeiras Estórias. 

O romance As Filhas do Arco-Íris apresenta 12 episódios com a presença de atores 

sociais que querem constituir sua vida em comunidade e enfrentam a adversidade buscando 

encarar a realidade. Verificou-se uma alternância da voz narrativa que oscila entre a terceira e 

a primeira pessoa, sendo a voz em terceira pessoa a fala das personagens e da primeira pessoa 

o menino narrando/relatando suas experiências em flashback, demonstrando que a 

comunidade de Gurinhatá não convive com o desenvolvimento e se apega às tradições 

divulgadas por Pai Estêvão. Constatou-se que o progresso e a transformação da vila em cidade 

ocorrem depois da morte de Pai Estêvão e o narrador revela segredos e mistérios que 

acontecem, passando a relatar os acontecimentos que a comunidade viveu como se voltasse 

para contar novamente.  

Considerou-se que, em As Filhas do Arco-íris, Eulício Farias teve o cuidado de fazer 

uma descrição do espaço físico e da sociedade que queria retratar, a maneira como cada 

participante daquele espaço reagia aos momentos de conflito e alegria em relação às 

personagens: menino, velho, cego, bêbado e doido. Além disso, procurou-se perceber o 

comportamento de entes sociais e suas interações sócio-político-econômicas e culturais pela 

inserção dos mesmos pela comunidade para constatar que essas situações se referem ao 

relacionamento pessoal e interpessoal, bem como os organismos que compõem o ambiente e o 

espaço físico e sociológico, retratando os anseios e expectativas do leitor em estabelecer a 

participação destas personagens no processo da narrativa e no desenvolvimento da sociedade 

fictícia de Gurinhatá. Também se destacou a análise da criação de Primeiras Estórias, quanto 

às relações da memória, da infância, da velhice, da loucura e seus paradoxos. Esses problemas 
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foram levados em consideração para refletir o processo e a representação social presentes no 

romance e nos contos analisados. Portanto, identificou-se a articulação entre sujeitos sociais 

que lutam para dar sentido ao mundo, compreendê-lo e nele encontrar o seu lugar. 

Para compreender a importância das representações sociais com ênfase na infância, 

velhice, cegueira, alcoolismo e loucura, destacou-se o menino como narrador, identificando 

que sua imaginação atua enveredando por sentimentos que desembocam no conhecimento 

popular e no desenvolvimento da modernidade quando percebe as mudanças na vila ao tornar-

se cidade. Observou-se que as personagens analisadas possuem uma visão de mundo em que o 

importante é a convivência, passando a se destacar a experiência, a memória e o riso no 

campo de discussão do romance contemporâneo, cabendo ao leitor ser um observador capaz 

de dar-lhe um caráter, não apenas dinâmico, mas vivo, como também se responsabilizar por 

sua transformação, a qual muda de acordo com o espaço e o tempo e, consequentemente, com 

as diferentes leituras que podem dar uma feição renovada do texto. 

Cabe ressaltar que os autores, Guimarães Rosa e Eulício Farias, elaboraram suas obras 

para que a tradição regionalista permaneça rompendo padrões literários, estabelecendo uma 

estabilidade e permanência do regional no mundo globalizado, principalmente pela existência 

do subdesenvolvimento e constatou-se que a incorporação da oralidade na produção escrita 

serviu como atitude de ruptura e independência da Literatura Brasileira.  

A análise da representação social do “menino” procurou compreender suas 

contribuições e relações com outras personalidades. Em As Filhas do Arco-Íris, constatou-se 

forte influência de: Padre Santo, Pai Estêvão, o negro Guabiraba, o cego Formião, o doido 

Pedro Gago e o bêbado Damião para contar os causos, as aventuras e os acontecimentos de 

Gurinhatá durante o decorrer de doze episódios. Além disso, o narrador retrata o discurso do 

outro, o que faz destacar suas lembranças e a rememoração das relações e conflitos 

interpessoais da comunidade nas vozes de outras personalidades. A representação do menino 

apresenta fantasias e mistérios, criando um espírito crítico sobre o que aconteceu para relatar 

diversas estórias, situações engraçadas, divertidas e estranhas aos olhos do leitor. Pôde-se 

perceber que o narrador recorda as estórias de Pai Estêvão e demonstra em seus 

relatos/reminiscências ditos populares, anedotas, contos, lendas e mitos e que a convivência 

com o doido Pedro Gago, o cego Formião e o bêbado Damião, indivíduos excluídos da 

sociedade, possibilita compreender que eles sofrem as angústias da vida, por problemas 

visuais, cognitivos e psicológicos, conflitos sociais, mas vivem aventuras, viagens e 

experiências para participar da história da vila. 



222 

 

O romance As Filhas do Arco-Íris se revelou uma fonte de reflexão sobre a realidade, 

cabendo ao escritor apresentar um mundo mítico e revelar uma estreita afinidade com a 

temática do sertão e agruras da infância através do menino da doida vivenciando e 

experimentando da sabedoria popular para narrar a história do povo de Gurinhatá. Em 

consequência disso, tenta manter viva em sua memória o que aprendeu com o velho Pai 

Estêvão e reinventar novas estórias sem perder a forma popular. Verificou-se que Eulício 

Farias traz narrativas orais estratificadas no discurso de Pai Estêvão com a contação de 

estórias feita na calçada da igreja, desempenhando influência marcante na imaginação do 

menino. Através de suas estórias, o velho é um mediador da oralidade para a comunidade, 

cabendo ao menino aproveitar dessa tradição para criar uma nova realidade. Nesse sentido, o 

imaginário do menino é movido pelo ingrediente fantástico e maravilhoso narrado por Pai 

Estêvão. Por conseguinte, o ancião constituiu-se uma representação da tradição e, após sua 

morte, transforma-se em mito por ter a idade do “tempo das Bandeiras”.  

Em As Filhas da Arco-Íris, o narrador manifesta a voz da personagem de forma 

indireta e a linguagem se dá pela fala de um menino em formação, é como se o narrador 

utilizasse o mundo da infância para contar suas experiências do cotidiano. Nesse contexto, 

considerou-se que tanto Eulício Farias quanto Guimarães Rosa aproximam o leitor para o 

gênero de contos através de aspectos narrativos que destacam um mundo esquecido no 

passado e que está pronto para ser recordado em As Filhas do Arco-Íris e também nos contos 

de Primeiras Estórias. No caso de As Filhas do Arco-Íris, a divisão em episódios dá essa 

característica, principalmente por haver contos populares, lendas, mitos, ditados, causos no 

interior do romance, os quais são elementos que podem ser relacionados aos contos de 

Guimarães Rosa. Dessa forma, percebeu-se que os autores em questão criaram um universo 

ficcional que promove a oralidade aliada a inovações linguísticas e narrativas, trazendo contos 

tradicionais, elementos fantásticos, com a exposição de mitos e lendas.  

A escritura de Guimarães Rosa inovou ao destacar um contexto novo para narrativas, 

por primar por uma tradição literária com vistas aos elementos orais, transformando essa 

tradição regional em registro universal. E Eulício Farias, apesar de nos remeter para o 

momento histórico diferente do vivido por Rosa, também produziu suas obras nesse mesmo 

sentido, um universo ficcional em que a linguagem se propõe com a presença da oralidade, a 

temática do menino, do abandono, do cego, do velho, do imaginário popular, sem contar as 

ambivalências entre o antigo e o novo e suas inter-relações. Portanto, constatou-se que 

Guimarães Rosa e Eulício Farias aproveitam-se dos recursos narrativos que unem o arcaico e 

o moderno para mostrar que as tradições orais aliadas à modernidade em seus textos refletem 
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nos avanços do universo ficcional contemporâneo. Isso faz refletir que a matéria literária 

utilizada pelos autores em questão, nas narrativas destacadas, traz narradores com recordações 

da infância, das estórias que ouviram contar, de observações de momentos do passado e do 

contato com personagens excluídas, estórias, mitos, etc. Os autores abordam representações 

da infância, velhice, loucura, cegueira, do imprevisível e do riso. Dessa forma, foi possível 

identificar que tais narrativas dialogam por meio da construção de crianças descobrindo o 

mundo, com problemas na família, velhos de idade muito avançada, cegos e loucos tentando 

participar da comunidade. Enfim, narradores observando o ambiente em formação, o 

desenvolvimento da cidade, das relações sociais. É por isso que Guimarães Rosa e Eulício 

Farias captam suas realidades regionais de acordo com a perspectiva local. 

Guimarães Rosa trouxe em seus textos recursos expressivos que revitalizaram a língua 

e a literatura. Em Eulício Farias não é diferente, pois há a presença de representações sociais 

como o contador de estórias, o menino que rememora a infância, narrativas populares, 

momentos imprevisíveis, brincadeiras, lembrando o narrador benjaminiano. A memória nos 

dois autores figura os problemas de uma sociedade rústica que aos poucos vai percebendo o 

desenvolvimento, um universo infantil permeado de fantasias, aventuras, elementos 

fantásticos, provérbios, homens que lutam pela sobrevivência, etc. Dentro dessa perspectiva, 

os recursos utilizados servem para remeter o leitor a ouvir e acompanhar o narrador na sua 

travessia, experimentando momentos históricos e convivendo com a vida, a morte, meninos, 

velhos, loucos, cegos, bêbados.  

O imaginário dessas obras mostra que a voz do narrador recorre às relações sociais 

entre crianças e adultos, sendo que o aspecto infantil supera a experiência do adulto. Portanto, 

ao aproximar os textos de Eulício Farias e Guimarães Rosa pôde-se evidenciar traços de 

similaridade com contextos sociais e espaços culturais diferenciados, porém com 

denominadores sociopolíticos e históricos aproximados.  

As obras tanto de Guimarães Rosa quanto de Eulício Farias compartilham a 

elaboração das personagens e a construção linguística, evocando que elas constituem a 

realidade e expressam a relação do sujeito com o mundo. De maneira geral, o processo de 

utilização da linguagem acontece de várias formas: ditos, provérbios, causos, brincadeiras, 

etc. É importante lembrar o que destaca Walter Benjamin sobre o universo infantil, em que a 

criança não se preocupa em recriar o mundo do adulto, mas sim em enveredar na criação de 

um mundo dentro do mundo. Consequentemente, a exploração dessas relações consistiu na 

análise da experiência e da memória do menino e do velho, na convivência entre o cego, o 
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bêbado e o doido e as condições sociais em que cada indivíduo vive, conforme Wolfgang 

Wagner (2003, p. 172).  

Nos textos analisados teve-se a preocupação de se observar que, mesmo pertencentes 

ao mesmo grupo social, as representações são bastante diferentes em termos de suas 

personalidades, mas se aproximam uns dos outros no que refere à estrutura básica de sua 

experiência social, de seu pensamento e de sua ação. Eles são similares com respeito aos 

hábitos e costumes que incorporam, bem como relativo às situações em que vivem, aos 

momentos cômicos, aos padrões de linguagem e à racionalização. Nesse contexto, as 

representações podem ser interpretadas como elementos da História que vivem sob aspectos 

não hegemônicos, não dominantes, muitas vezes refletidas como segmentos sociais excluídos. 

Daí constituem imagens da vida humana pautadas na sociedade de forma negativa, e até 

cômica, devido as suas dificuldades e limitações com relação à possibilidade de controlar a 

própria existência e determinar um sentido de interação social, porém cabe a sociedade definir 

perspectivas de convivência e equidade. 

Os dois escritores foram comparados pelo diálogo que pode ser apontado pela 

utilização do imaginário infantil pela experiência e memória do “menino” e do “velho” tanto 

em As Filhas do Arco-Íris quanto em Primeiras Estórias. Assim, procurou-se aproximar os 

textos que apresentassem essas representações. Logo, identificou-se que os procedimentos 

narrativos utilizados nos textos pesquisados se alimentaram das estéticas contemporâneas, em 

específico, com ênfase na realidade regional em que cada autor destacou uma dialética social 

voltada para o sertanejo. Isso permite que se perceba uma situação ficcional que delineia o 

contexto de uma época como reminiscência. Como se pôde ver, os textos apresentaram ao 

leitor o mundo mítico na infância, a convivência, os problemas e conflitos entre as 

personagens (menino, velho, cego, bêbado, doido), brincadeiras de roda e de rua, revelando 

uma estreita afinidade do escritor tanto com representações sociais quanto com uma sociedade 

em desenvolvimento e os problemas com excluídos.  

Enfim, o universo de correspondências da narrativa rosiana com a obra euliciana pode 

ser aproximado pelas características do narrador benjaminiano, instalando-se uma trama de 

estórias que aspiram uma moral, o imprevisível e o “sentido da vida”. Em suma, todos os 

homens, excluídos ou não, fazem parte da sociedade, a relação entre os seres não aparecem 

numa hierarquia inferior ao humano, em outras palavras, o humano surge em continuidade 

com os objetos do mundo. Os autores destacados na pesquisa criam, assim, uma tensão entre 

o modelo da narrativa contemporânea e a resistência do regionalismo, sendo que este último 

representa, ao longo do sistema literário, a principal marca do romance surgido concomitante 
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com as mudanças sociais do século XX no Brasil. Neste sentido, o texto de Guimarães Rosa 

propôs uma noção de subjetividade fortemente atrelada ao coletivo, ao mítico e ao social, 

sendo sua produção situada no Brasil dos anos 1940-60, enquanto que a produção de Eulício 

Farias é tardia, publicada nos anos de 1970-90. Situados ambos na segunda metade do século 

XX, os autores em questão destacam o interior e o passado, eminentemente o ambiente rural, 

pouco habitado, cheio de tradições, situado no tempo ou no espaço, o que leva o leitor a 

pensar em um passado coletivo e mítico, da experiência humana de um sujeito com o mundo, 

de valores morais, portanto, a experiência do sujeito moderno brasileiro e suas interrogações 

universais sobre a vida, a morte, o sertão e a busca de uma identidade. 
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