
1 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

MESTRADO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

 

 

“As cicatrizes do tempo: S. Bernardo e Dias e noites de 

amor e de guerra”      

 

BETHÂNIA LIMA SILVA 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Falchero Falleiros 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2016 

 



 

 

 

 

Bethânia Lima Silva 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Centro de Ciências 
Humanas, Letras e Artes da UFRN para 
obtenção do título de mestre no Programa de 
Pós-Graduação em Estudos da Linguagem.  

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Falchero Falleiros  

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 
2016 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação da Publicação na Fonte.  
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA). 
  

 
        Silva, Bethânia Lima.          
                “As cicatrizes do tempo: S. Bernardo e Dias e noites de amor e guerra” 

/ Bethânia Lima Silva.  – 2016.           
               93 f. - 
               
               Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós-Graduação 
em Estudos da Linguagem, 2016. 

              Orientador: Prof. Dr. Marcos Falchero Falleiros. 
                                           
                1. Literatura comparada. 2. Memória na literatura. 3. Ramos, 

Graciliano, 1892-1953 – São Bernardo.  4. Galeano, Eduardo, 1940-2015 - 
Dias e noites de amor e de guerra. I. Falleiros, Marcos Falchero. II. 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. Título.  

   
 
        RN/BSE-CCHLA                                                                      CDU 82.091 
   

 

 



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

MESTRADO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

 

A dissertação “As cicatrizes do tempo: S. Bernardo e Dias e noites de amor e de 
guerra”, elaborada por Bethânia Lima Silva, foi considerada aprovada por todos os 
membros da Banca Examinadora e aceita pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos 
da Linguagem, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre. 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

 

________________________________________ 

Profº Dr. Marcos Falchero Falleiros 

 

________________________________________ 

Profº Dr. Antônio Fernandes de Medeiros Jr. 

 

________________________________________ 

Profº Dr. Manoel Freire Rodrigues 

 

Natal,   25  de julho de 2016 



 

 

 

Agradecimentos 

 

Eu gostaria de registrar os meus agradecimentos a muitos que estão na minha vida – 

vida essa, repleta de caminhos (estudantil, familiar, profissional) - que desembocam no 

trajeto emocional. 

Agradeço a força, incentivo e todo o amor recebido pela minha família. À minha mãe, 

Eunice; à minha irmã, Fabiana; aos meus irmãos, Thiago e Thales; às minhas cunhadas, 

meus sobrinhos, em especial, o garoto Khalil e Marcos Túlio, e à Pedrita. A minha 

conquista é a nossa conquista.   

Aos meus avós, todos já falecidos, que foram pessoas embebidas pela educação do chão 

paraibano, e que em muito me emociona e envaidece. 

Ao meu professor Marcos Falchero Falleiros, agradeço imensamente a paciência, o 

envolvimento e toda a contribuição para com a minha formação. Lembro do momento, 

em sala de aula, ainda na graduação, quando fa lei do meu interesse em estudar   

Eduardo Galeano e recebi incentivos e dicas de leituras. Para sempre, o meu respeito e 

admiração pelo professor/leitor/pesquisador/incentivador/militante literário e o desejo 

de que continue a ser o vivaz “desô”.  

Os meus sinceros agradecimentos e reconhecimento a Rilder Medeiros, meu “chefe”, 

capaz de conceder todo o ajuste na dinâmica de horários para que eu pudesse cursar o 

mestrado. Encorajou-me e acreditou que eu seria uma “mestra”. Um louco ansioso, 

sempre há de reconhecer uma louca ansiosa – eu não tenho dúvidas.  

Aos meus amigos, da empresa Oficina da Notícia (Osni Damásio, Simone  Cirilo, 

Monique, Ninha, Roberta, Diogo e Leonardo), o meu sincero carinho e gratidão pela 

paciência e compreensão por tantas ausências de expediente e por tornar o assunto 

“mestrado” muitas vezes presente nas nossas conversas. À DJ Roberta Cavalcanti, em 

especial, muito e muito obrigada. Simone, o meu presente de amiga-secreta se 

transformou em um livro muito rabiscado, São Bernardo não é mais o mesmo. 

Às minhas amigas “Cilda” Ramos, Fabiola Barreto e Daiany Dantas – as jornalistas 

mais letradas que conheço, ou seriam as letradas mais jornalistas? – uma taça de vinho 



 

 

 

para cada uma e que o som dos nossos risos perpetuem por muito tempo. Vocês 

começaram a sonhar comigo, ainda no Setor V e continuamos compartilhando sonhos, 

dissertações, teses e poesias.  

À UFRN, essa instituição que me recebe e estimula o meu interesse pelos estudos, a 

minha sede em aprender desde 1995, quando entrei para o curso de Filosofia, obrigada. 

Tendo cursado ainda Jornalismo, Letras (português), Especialização em Literatura 

Brasileira e agora, o mestrado. Toda a minha gratidão e reconhecimento pela qualidade 

no ensino.  

Aos professores da pós-graduação, em especial à professora Rosanne, meus sinceros 

agradecimentos. O estímulo e a fonte para o saber estão também nas boas aulas.  

Às portas do setor II, eu agradeço a leveza e os poéticos abraços. São as portas mais 

intuitivas e carregadas de saber que se abrem ao longo do período de estudo.  

Aos amigos que conquistei, durante a minha graduação em Letras, em especial à Nina, 

Ernane, Fabiano e Augusto. Vocês me salvaram, vocês sempre me salvam em meio aos 

risos, aos encontros e à literatura.  

Aos professores Márcio Dantas, Izabel Nascimento, Tânia Lima, Antônio Medeiros, 

Ana de Santana e Andrey Oliveira. Cada qual, ao seu modo, me fez sorrir ou encarar de 

forma séria as “Letras”, isso basta, é o suficiente.  

Aos meus colegas do mestrado, em especial Juscely Confessor, Raquel de Araújo e 

Márcia  Matos. Tendo ainda a forte lembrança e a convivência com a minha irmã de 

alma e de coincidências – XaráGêmula – Maria Betânia  e a Thiago Gonzaga. Vocês 

dois são exemplos de admiração. 

Ao meu amigo Lívio Oliveira, que me fez comemorar a aprovação no mestrado ao som 

de Chico César, obrigada. Nunca tinha ganhado um ingresso tão valioso e em data tão 

especial. 

Esses são os agradecimentos mais complexos, mas não posso deixar de citá- los. Aos 

jornalistas e escritores Graciliano Ramos e Eduardo Galeano, que de forma inexplicável 

ficaram rondando os meus pensamentos nesses últimos tempos. Instigando e tratando 

minha escrita e a minha vontade nos estudos.  



 

 

 

Sumário   
 

 

Introdução..................................................................................................................08 

1 Graciliano em São Bernardo: os caminhos e as marcas......................................12 

1.1 Paulo Honório narrador e personagem que revive a his tória.................................17 

1.2 Madalena: personagem firme e frágil, que cala com a vida..................................22 

1.3 A morte física e a morte em vida...........................................................................29 

1.4 A terra: enquanto conquista, enquanto produção e desilusão................................31  

1.5 Educação e esclarecimento: enfrentamento ao sistema.........................................35 

1.6 Memória – os abismos em S. Bernardo.................................................................39 

2 Longe de casa, uma produção de “evocação”......................................................43 

2.1 Eduardo Galeano: narrador e testemunho pelo caminho......................................46 

2.2 Muitas mulheres, muitas histórias e reações.........................................................48 

2.3 Os lugares do amor e da guerra.............................................................................56 

2.4 Conhecer é correr risco..........................................................................................61 

2.5 Memórias: anseios e lacunas do passado, fragmentos do presente.......................64 

3 Duas histórias que cabem em um mesmo mapa..................................................69 

3.1 Cada lugar com a sua história...............................................................................72 

3.2 Muitas Madalenas para testemunhas.....................................................................74 

3.3 A educação e o acesso à informação como fontes para o esclarecimento............76 

3.4 Salvando histórias e resgatando memórias............................................................80 

Considerações finais..................................................................................................87 

Referências.................................................................................................................90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RESUMO: 

 

O trabalho As cicatrizes do tempo: S. Bernardo e Dias e noites de amor e de guerra  
propõe-se a analisar de forma comparativa os livros São Bernardo (1934), de Graciliano 
Ramos (1892-1953) e  Dias e noites de amor e de guerra (1978), de Eduardo Galeano 
(1940-2015). Através dessas obras específicas, memórias e histórias que refletem os 
modos de perceber a vivência de um mundo demonstram que a América Latina parece 
estar passando por uma mesma experiência literária, ao longo do século XX. O reflexo 
da obra de Graciliano Ramos, em muitos aspectos, parece ser o mesmo que sobressai da 
obra de Galeano nas histórias que conta através de seu jornalismo literário e 
memorialista. A história sofrida que aparece contada nos livros também está na 
memória do povo. Esse encadear de memória e realidade é o que motiva a comparação 
entre os livros, uma vez que entre os dois autores ocorre uma relação que ultrapassa as 
questões relativas à distinção de gênero literário: assim, vemos que, por um lado, a 
realidade diversificada da América Latina que Eduardo Galeano apresenta em seu livro 
parece ser o terreno amplo que produz a literatura de Graciliano, como se fosse sua raiz. 
Por outro lado, na literatura de Graciliano, como produto estético efetivamente anterior 
ao de Galeano, o pequeno mundo nordestino, fechado por sua rigorosa construção 
ficcional, ressoa o sentido de uma semente, a partir da qual o autor uruguaio retratará a 
triste floração da realidade latino-americana. O respaldo teórico vai ser referendado pela 
literatura comparada, com Tânia Franco Carvalhal, pela estética social e histórica, 
através das obras de Antonio Candido, pelos aspectos memorialísticos ressaltados pelas 
marcas do tempo em Ecléa Bosi, e pelos acontecimentos sociohistóricos apontados por 
Seligmann-Silva. 

 

PALAVRAS-CHAVES: América Latina, Eduardo Galeano, Graciliano Ramos, 

Memória, História.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT: 

The scars of time: Saint Bernard and Days and nights of love and war 
 

The study “The scars of time: Saint Bernard and Days and nights of love and war”, 
proposes to comparatively analyze the books “Sao Bernardo (Saint Bernard) (1934) by 
Graciliano Ramos, (1892-1953) and Dias e noites de amor e de guerra (Days and nights 
of war and peace)(1978),by Eduardo Galeano (1940-2015). These specific works, 
memories and stories which reflect the ways of life and perception of the world, shows 
that Latin America seems to be living the same literary experience during the twentieth 
century. The reflection of Graciliano’s works, in many aspects, seems to be the same as 
the one which excels in Galeano’s work in the stories which he tells through his literary 
and memorialist journalism. The story that was lived and suffered and which appears in 
books is also in people’s memories. This chain of memory and reality is the one which 
motivates the comparison between the books, once that between the two authors there is 
a relation which exceeds que questions related to the distinction in the literary genre. 
We therefore see that, on one side, the diversified reality in Latin America that Eduardo 
Galeano shows in his book seems to be the extensive grounds which produces 
Gracilianos’ literature as if it was his root. On the other side, in Gracialiano’s literature, 
like an aesthetic product previous effectively to Galeano’s, the little northeastern world, 
closed in by its strict fictional construction, resonates the sense of a seed through which 
the Uruguayan author will portray the sad blossoming of the Latin American reality. 
The theoretical support will be referenced by Tânia Franco Carvalhal’s comparative 
literature, by the social and historic aesthetics through Antonio Candido’s works, by the 
memorialist aspects which are highlighted by the traces of time in Ecléa Bosi and by the 
socio historic developments pointed out by Seligmann-Silva. 
 

Key words: Latin America, Eduardo Galeano, Graciliano Ramos, Memory, History.



8 

 

8 

 

 

Introdução 

 

Estudar a memória na literatura da América Latina, a partir de obras específicas 

dos escritores Graciliano Ramos e Eduardo Galeano: essa é a proposta que norteia “As 

cicatrizes do tempo: S. Bernardo e Dias e noites de amor e de guerra”, ao abordar dois 

autores latino-americanos através de suas memórias, histórias e ficções que refletem 

modos de viver e perceber o mundo. Parte-se, pois, da constatação de que cada qual 

problematiza o contexto sociopolítico e cultural de seus respectivos países e, 

naturalmente, dos entornos da América do Sul, demonstrando que Brasil, Uruguai, 

América Latina vivem uma história que em muito se assemelha. 

Através da leitura e análise comparativa das obras São Bernardo (1934), de 

Graciliano Ramos, e Dias e noites de amor e de guerra (1978), de Eduardo Galeano, 

serão analisados alguns pontos fortes e marcantes entre os escritores, e que ressaltem os 

pontos dolorosos que podem ser captados através das relações de poder existentes em 

suas produções literárias e que, ao mesmo tempo, denunciam o sistema político 

opressivo que permanece ao longo de suas histórias, no decorrer do século XX.   

O engajamento desses escritores parece estar destacado em uma literatura que 

busca construir/(re)construir e desconstruir emoções, memórias, aspectos culturais e 

sociais, dores e tragédias que estão circulando entre todos, seja no nordeste brasileiro ou 

em qualquer outro recanto latino-americano.  

Ao entrelaçar temas que envolvem posse, abandono e conquista de terras, 

autonomia e relações de poder, o papel da mulher na sociedade, vida e morte, política e 

desmandos de governos, auges e decadências, sonhos e alucinações, Graciliano Ramos e 

Eduardo Galeano podem construir um mosaico literário em comum. A história vivida e 

sofrida que está contada nos livros também está na memória do povo. Esse encadear 

narrativo de realidades e memórias é o que motivará o estudo entre os escritores. 

Ainda que Graciliano e Galeano construam textos com gênero/estilos 

diferenciados e adotem as características literárias que lhe são particulares, as evidentes 

e óbvias distinções das escritas não bloqueiam tantas out ras semelhanças e afinidades 

que podem existir entre os dois. Ao propor uma análise comparativa entre dois livros 
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específicos, as observações servirão para autenticar e referendar as memórias que, ao 

mesmo tempo parecem ser únicas, e também coletivas, assim como antigas e atuais.  

Fazer literatura de forma franca e independente, sendo ainda responsáveis por 

obras críticas que podem significar e (re)apresentar a realidade de um período histórico. 

Os escritores Eduardo Galeano e Graciliano Ramos abordam a exploração e a exclusão 

em discursos ricos em criticidade, e ao mesmo tempo fazem da literatura o caminho 

mais fácil e leve para que as pessoas possam imaginar, (re)viver e refletir a respeito de  

diversas causas. 

 Assim, ocorre entre os dois autores uma relação instigante, que supera meras 

questões formais e literárias, ao mesmo tempo em que as atiça: numa direção, o avesso 

do tempo parece sugerir que a realidade que Eduardo Galeano apresenta é o fundo de 

um canteiro multifacetado que irriga e produz  a literatura de Graciliano, como se fosse 

sua terra e raiz. Na direção oposta, no lado direito do tempo, a obra literária de 

Graciliano, na condição cronológica de produto estético anterior ao de Galeano e na sua 

rigorosa construção formal, típica do estilo seco do autor nordestino, a representação 

ficcional do enredo fechado em seu microcosmo ganha  a significação de uma semente 

do trágico, cujos desdobramentos serão retratados pelo autor uruguaio como a triste 

realidade que espouca por toda a América Latina.  

No livro Dias e noites de amor e de guerra, de Galeano, serão analisados os 

relatos que mostram a memória do terror pelo mundo, seja o terror político, étnico ou  

social. Em São Bernardo, de Graciliano Ramos, outros medos e pressões serão 

observados. Ao estudar dois autores que se tornaram referências em seus respectivos 

países (Uruguai e Brasil) e ter ainda uma imagem construída de escritores e cidadãos 

atuantes que se destacaram por suas posições e opiniões marcantes, que sofreram 

represálias, inclusive, devido às atuações e decisões tomadas, os dois passam a ter uma 

carga simbólica que também representa um momento específico vivido em seus países, 

assim como, de modo geral, ocorrido na América Latina.     

Os receios e os desafetos parecem rodear esses escritores que margeiam suas 

obras literárias com uma sublime amargura e um tom de lirismo. Ainda que um ou outro 

carregue mais no lirismo ou no amargor das palavras, esses conteúdos serão fontes para 

compor um mapa geopolítico, de forma que os dois autores também possam ser 
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compreendidos como figuras que construíram histórias e reforçaram a vivência e a 

memória do povo através da literatura. 

Analisar as semelhanças e as distinções entre a produção literária dos escritores, 

considerando a diferença de tempo entre a vivência de Graciliano (1892 - 1953) e 

Galeano (1940 - 2015), para problematizar o contexto sociopolítico e cultural dos seus 

respectivos países no decorrer do século XX, entendendo-os como expressões de uma 

mesma “situação” vivida na América Latina. É objetivo dessa dissertação que analisará 

a história de São Bernardo e pensará no personagem-narrador Paulo Honório, enquanto 

um contador de histórias cuja configuração ficcional, com os cordéis de fantoche 

conduzidos por Graciliano, revelará o desmascaramento da crueldade, da força, do viver 

articulado a muitos momentos retrata a crueldade, a força, o viver articulado a um 

ambiente; assim como Eduardo Galeano apresentará, com verdade, crítica e poesia, 

diversas histórias, enquanto escritor de muitos fatos que ele testemunhou/viveu/resgatou 

ao escapar do período da ditadura, em seu país. 

Para referendar esse estudo, a leitura suporte passará por algumas temáticas 

críticas, tais como: literatura comparada, sociedade e literatura, memória e história, 

romance. Salientando que em alguns momentos específicos, a abordagem crítica poderá 

se estender a outras referências. Quanto a alguns dos escritores teóricos que serão 

citados na pesquisa, podem-se considerar: Antonio Candido, Tânia Franco Carvalhal, 

Ecléa Bosi, Pierre Bourdieu. 

Para frisar que os livros analisados estão marcados pelo contexto literário da 

América Latina do século XX é interessante a consideração de Candido: 

 

 

A partir dos movimentos estéticos do decênio de 1920; da intensa 
consciência estético-social dos anos 1930-1940; da crise de 
desenvolvimento econômico e do experimentalismo técnico dos anos 
recentes, começamos a sentir que a dependência se encaminha para 
uma interdependência cultural (se for possível usar sem equívocos 
esta expressão, que recentemente adquiriu acepções tão desagradáveis 
no vocabulário político e diplomático). Isto não apenas dará aos 
escritores da América Latina a consciência da sua unidade na 
diversidade, mas favorecerá obras de teor maduro e original, que serão 
lentamente assimiladas pelos outros povos, inclusive os dos países 
metropolitanos e imperialistas. (CANDIDO,1989, p. 149) 
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Assim, de acordo com esse contexto, as análises procuram apresentar em 

relações comparativas um pouco a respeito de cada escritor, junto às obras propostas 

para o estudo.  Vários trechos textuais serão apresentados e comparados fazendo 

referência aos dois livros em destaque. A situação na América Latina, tentando 

considerar o tempo de publicação de cada livro e a contextualização histórica-social-

política e literária também será levantada, com o propósito de reforçar e salientar a 

importância para o resgate e valorização do povo na América Latina. 

O suporte teórico também é exposto e relacionado com o objetivo da pesquisa. A 

literatura comparada, a memória e a importância histórico-social e cultural foram  

relativizadas com a produção literária em questão. 
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1 Graciliano em São Bernardo: os caminhos e as marcas 

 

 

 

São Bernardo, lançado em 1934, é um livro que apresenta a terra, com suas 

fragilidades e riquezas. Uma rede que faz brotar histórias densas conciliando o humano 

e o desumano, a força e a fragilidade, a educação e a rudeza. Um livro que exibe Paulo 

Honório – narrador e personagem – em uma escala que passa da humildade ao poder, 

responsável pelo comando da fazenda São Bernardo. Uma história em que muitos(as) 

são personagens principais, ainda que não tenham consciência. 

Graciliano Ramos publica o seu segundo livro e traz em São Bernardo muitas 

questões de cunho político-social, que se evidenciam quando considerarmos o apanhado 

fundiário que envolve a conquista e a vivência em São Bernardo, as relações de poder e 

amizade que circundam os personagens, assim como o desempenho econômico desse 

negócio. A situação real do país demonstrava passar por um delicado momento, como 

salienta Sodré (1999, 2012). 

 

 

Em 1930, pela primeira vez em nossa história, ocorria um movimento 
nacional. Não somente porque se deu simultaneamente em diversas 
áreas do país, englobando o poder político em vários Estados, mas 
porque, sobretudo, esses levantes obedeciam orientação determinada e 
única, tinham a mesma finalidade. A conjugação de todos eles, que 
exigiu menos de um mês, determinou mudança qualitativa de enorme 
significação. Pela primeira vez, em nosso país, se punha em 
julgamento o poder, no Brasil, mudava de conteúdo e de forma. 
Começava – vale repetir – uma nova fase histórica. (SODRÉ, 1999, p. 
71) 

 

...de 1930 a 1945, fica marcada por grande efervescência política e por 
uma luta ideológica intensa. Começa em ambiente de relativa 
liberdade, para desembocar, em 1935, em medidas de exceção, e 
culminar, em 1937, com o estabelecimento do Estado Novo; essa 
evolução assinala o clima das controvérsias. É reflexo, também, do 
que ocorre no mundo, com a ascensão fascista, já anterior, em 
Portugal e na Itália, e a nazista, de 1933, na Alemanha, para não falar 
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no militarismo japonês. É, pois, uma fase em que os intelectuais são 
chamados a assumir posições políticas e a levar para suas criações 
tudo que essa participação revela ou impõe. (SODRÉ, 2003, p. 81) 

 

 

Interessante observar o consenso e as opiniões, em torno da produção de 

Graciliano. Diversos críticos literários ovacionam e mantém o nome do escritor como 

uma referência. Com uma trajetória sofrida e desgastante – em se tratando da produção, 

distribuição e comercialização editorial, e pensando no processo que vai além da criação 

literária – Graciliano conseguiu, entre a crítica, manter-se através dos seus títulos, como 

um escritor talentoso.  

 

O romance nordestino, particularmente com José Lins do Rego e 
Jorge Amado, tem deficiências artísticas e o caráter documentário das 
denúncias; acontece com ele o que quase sempre acontece em fases 
assim: o conteúdo está muito à frente da forma. Há uma exceção: 
Graciliano Ramos. É o escritor que, realmente, apresenta dimensão 
artística excepcional; seu esforço de criação assinala equilíbrio entre 
conteúdo e forma.  (SODRÉ, 2003, p. 82). 

 

Muitos enlaces sociais podem ser discutidos e sentidos em São Bernardo. A 

crítica e a intervenção ao poder, associadas ao domínio da terra é um dos pontos que 

podemos salientar na produção literária de Graciliano. Esse olhar crítico político, não 

pode ser desprezado, mas não é o foco principal para o estudo. Trazer todos esses 

mosaicos tão reais para a literatura é uma espécie de empenho e envolvimento. Ainda 

que a literatura sobressaia e domine o cenário. 

Ao se deparar com novas situações políticas, o escritor Graciliano também 

consegue representar e incrustar ao longo do romance as interferências e o ambiente 

político que envolve os personagens. São Bernardo é marcado por figuras (juízes, 

governadores, jornalistas) que exercem um papel político e que, de alguma forma, 

desempenham funções de caráter forte e decisivo para a composição de um cenário. 

Para conseguir impressionar o governador, Paulo Honório pensa em construir e 

manter uma escola funcionando para os moradores de São Bernardo. Não foi algo 
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pensado por iniciativa própria, ou almejando o bem-estar de seus moradores. A ideia 

foi, justamente, uma forma de agradar ao governador.   

 

 

O governador gostou do pomar, das galinhas Orpington, do algodão e 
da mamona, achou conveniente o gado limosino, pediu-me fotografias 
e perguntou onde ficava a escola. Respondi que não ficava em parte 
nenhuma. No almoço, que teve champanhe, o dr. Magalhães gemeu 
um discurso. S. excia. tornou a falar na escola. Tive vontade de dar 
uns apartes, mas contive-me. Escola! Que me importava que os outros 
soubessem ler ou fossem analfabetos? – Esses homens de governo têm 
um parafuso frouxo. Metam pessoal letrado na apanha da mamona. 
Hão de ver a colheita. (RAMOS, 2010, p. 50)  
 
De repente supus que a escola poderia trazer a benevolência do 
governador para certos favores que eu tencionava solicitar.  – Pois sim 
senhor. Quando V. excia. vier aqui outra vez, encontrará essa gente 
aprendendo cartilha. (RAMOS, 2010, p. 51) 
 
 
 

Um conchavo político e uma forma de garantir benefícios, essa era a artimanha 

para garantir a escola nas terras de São Bernardo. A escola se transformou em uma 

ferramenta cidadã que servia, pelo menos na mente de Paulo Honório, como algo que 

alimentaria o que a política pode garantir de mais antidemocrático. Um espaço para 

troca de favores era o que imaginava Paulo Honório. 

Outra relação confusa Paulo Honório construiu com Brito – representante de um 

dos jornais, que circulava no estado. Ao propor troca de notícias e envolver cifras em 

suas relações, a desonestidade começou a carregar os contatos e contratos entre os dois. 

A difamação, o dinheiro e o peso da imprensa começaram a carregar a convivência 

entre eles. 

 
 
 
 - A notícia que circulou ontem foi que ele estava no hospital, com 
uma punhalada, informou padre Silvestre. Constou até que tinha 
morrido. Felizmente hoje sossegamos. Ferimentos leves, não? – Que 
ferimentos! O que houve foi troca de palavras. O Brito disse uns 
desaforos, eu disse outros, juntou-se gente e a polícia entrou na 
questão, que não era com ela. Não houve nada. – Logo vi, bradou 
padre Silvestre. Um  homem prudente como o senhor não ia provocar 
barulho. (RAMOS, 2010, p. 94) 
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Ao assumir essas condutas e mostrar o interesse de estar sempre em convívio 

com os símbolos de influência sociais, acarretava para Paulo Honório algo. Bom ou 

mau as implicações surgiam, a partir das negociatas e dependências que saía 

construindo.  

Esse cenário replica em alguns momentos o modelo conhecido pela sociedade 

brasileira, em que o exercício de algumas funções e profissões parecem se sobressair e 

estar atrelado ao comando da sociedade.  

 

 

Por isso, na América Latina ele foi e ainda é força estimulante na  
literatura. Na fase de consciência de país novo, correspondente à 
situação de atraso, dá lugar sobretudo ao pitoresco decorativo e 
funciona como descoberta, reconhecimento da realidade do país e sua 
incorporação ao cenário da literatura. Na fase de consciência do 
subdesenvolvimento, funciona como presciência e depois consciência 
da crise, motivando o documentário e, com o sentimento de urgência, 
o empenho político. (CANDIDO, 1989, p. 151).   

 

Ao assumir, de forma espontânea e ferrenha, uma postura política, em muitos 

momentos, a condução dos seus romances incorpora a força das ideias revolucionárias 

com intenções de gerar a reflexão crítica e conscientizadora junto às pessoas e ao 

sistema enfrentado. Ao registrar algumas críticas, por apresentar personagens que 

encarnam ponderações e forças de intervenções, São Bernardo revela uma postura de 

rejeição ao espírito “acomodado” de uma classe trabalhadora (exemplo: trabalhadores 

rurais). Nesse contexto, ainda que os personagens e a luta de Graciliano pareçam se 

confundir, surge alguns relances de descontentamento por parte da crítica engajada que 

esperava dele (Graciliano) a contraditória submissão às receitas pretensamente 

revolucionárias:   

 

Segundo os críticos, Graciliano teria estagnado no realismo e não 
evoluíra para o realismo socialista. Apontavam-se excessos de 
subjetivismo em seus romances, em detrimento da análise social 
objetiva e participante. No caso de São Bernardo, dizia-se, por 
exemplo, que ele não abordara, com a ênfase merecida, as condições 
de vida dos trabalhadores rurais submetidos à exploração de Paulo 
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Honório, e que seus camponeses eram passivos em demasia. 
(MORAES, 2012, p. 252)  

 

 

Ainda que assimile críticas, talvez a forma de construir os seus romances e 

contar suas histórias aproxime o leitor da realidade vivida e contada. Graciliano 

fortalecia e buscava destacar algumas características na sua escrita, ao estabelecer Paulo 

Honório, enquanto narrador e personagem de romance, também ocorreu uma 

apropriação específica. Interessante destacar essa opinião de Abdala Jr., a respeito da 

linguagem em Graciliano :  

 

A ativação da linguagem dos romances de Graciliano Ramos pauta-se 
pela estratégia de desmascaramento, em nível do texto, das redes 
articulatórias cujos efeitos são a alienação do sujeito e do objeto. Esse 
processo dos processos de efabulação atinge, de forma correlata, o 
leitor, implícito nesse trabalho prático de construção. Este leitor, 
implícito na própria codificação da narrativa, situado historicamente 
dentro das condições socioculturais brasileiras, identifica-se, por sua 
vez, com um leitor real, que deve trabalhar igualmente sobre o texto 
com consciência crítica. (ABDALA JR, 2015, p.104). 

 

 

Ao estabelecer para Paulo Honório a função de narrador, Graciliano estimula a 

criatividade da escrita e causa um impacto na assimilação do “bronco- literário”. Aos 

leitores, cabe a leitura crítica e ciente da importância do perspicaz condutor da história.  
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1.1 Paulo Honório narrador e personagem que revive a história 

 

Os dois livros estudados, ao mesmo tempo em que demonstram uma estrutura 

textual diferenciada, aparentam ter em comum um sentido “construtivo” semelhante. 

Construtivo no sentido simples e com o propósito de elaborar/criar e (re)contar 

histórias. Repassar algo que foi vivido e que aconteceu.  

Logo no início do livro São Bernardo, pode-se observar a mobilização que é 

feita para que “uma equipe” assuma a escrita de um livro. Paulo Honório diz, “Antes de 

iniciar este livro, imaginei construí-lo pela divisão do trabalho” (Ramos, 2010, p. 07). 

A dinâmica da parceria acaba não acontecendo, mas é o que primeiro é proposto. 

 

 

Dirigi-me a alguns amigos, e quase todos consentiram de boa vontade 
em contribuir para o desenvolvimento das letras nacionais. Padre 
Silvestre ficaria com a parte moral e as citações latinas; João Nogueira 
aceitou  pontuação, a ortografia e a sintaxe; prometi ao Arquimedes a 
composição tipográfica; para a composição literária convidei Lúcio 
Gomes de Azevedo Gondim, redator e diretor do Cruzeiro. Eu traçaria 
o plano, introduziria na história rudimentos de agricultura e pecuária, 
faria as despesas e poria o meu nome na capa. (RAMOS, 2010, p. 7)  

 

 

Em São Bernardo, ao avaliar alguns estilos e imaginar o texto e perfil dos 

pretensos escritores, Paulo Honório desiste e se decepciona com os 

convites/convidados, e resolve assumir a escrita da história desejada. São Bernardo com 

suas extensões, conquistas, personagens, dissabores e fracassos passa a ser narrada e 

descoberta.  

 

Afinal foi bom privar-me da cooperação de padre Silvestre, de João 
Nogueira e do Gondim. Há fatos que eu não revelaria, cara a cara, a 
ninguém. Vou narrá-los porque a obra será publicada com 
pseudônimo. E se souberem que o autor sou eu, naturalmente me 
chamarão potoqueiro. (RAMOS, 2010, p. 11) 
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A necessidade de Paulo Honório em contar a “sua história”, é destacada por 

Candido. O “caos” vivido por ele (Honório) parece ganhar ordem e sabedoria, ao 

assumir o formato das linhas. Uma misteriosa e simbólica coruja parece guiar e observar 

a história. 

 

  

Paulo Honório sente uma necessidade nova – escrever – e dela surge 
uma nova construção: o livro onde conta a sua derrota. Por meio dele 
obtém uma visão ordenada das coisas e de si, pois no momento em 
que se conhece pela narrativa destrói-se enquanto homem de 
propriedade, mas constrói com o testemunho da sua dor a obra que 
redime. E a inteligência se elabora nos destroços da vontade. 
(CANDIDO, 2006b, p. 43)  
 

 

Para se iniciar uma caracterização de São Bernardo, pode-se destacar o romance 

como uma história ambientada no contexto fundiário (latifúndio) do Nordeste brasileiro 

e marcada por situações familiares e de trabalho, que implicarão e se desmembrarão no 

decorrer da história.  

Reforçando o registro de Candido, “...Paulo Honório,  em São Bernardo,  

escreve memórias” (Candido, 2006b, p. 74).  Essas memórias marcarão alguns nomes, 

locais, hábitos e todo um sistema que foi retratado pelo autor ao caracterizar a história e 

a forma de ser apresentada. Ao escolher contar a história de São Bernardo, a linguagem 

nos ajuda, e em muito é marcada, por contextualizações que reforçam o desenrolar da 

narrativa. O romance parece trazer as particularidades e o linguajar que apropria alguns 

personagens, conforme a sua força.  

 

 

Os romances de Graciliano Ramos pautam-se por uma 
gramaticalidade acentuada, de acordo com as marcas de poder de 
linguagem, mas devemos registrar o comentário do narrador-
personagem, que lê preconceituosamente o que seria um trabalho de 
escrita, que, para Graciliano envolve contínuas reescritas: “- Ocultar 
com artifícios o que deve ser evidente!” Atribui a “artifícios” o 
repertório que figura para além do campo comunicativo dessa 
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personagem. Suas expectativas levam-no a ver como artifícios o que, 
noutra situação comunicativa, seriam recursos de argumentação. Na 
leitura equivocada e preconceituosa de Paulo Honório se explicita de 
forma eloquente a falta de comunicação entre ele e Madalena, agora 
em relação ao domínio da própria norma culta da língua escrita. 
(ABDALA JR, 2015, p. 100)   

 

 

É interessante perceber que algumas alusões podem ser feitas em nome do 

escritor Graciliano Ramos, ao longo do romance. Cruzar a narrativa de Paulo Honório 

com algum acontecimento vivido por Graciliano é algo que pode ser respaldado e citado 

por alguns estudiosos.  

 

 

Da sacristia da enorme matriz de Palmeira dos Índios, em 1932, virão 
as conversas, na capela de S. Bernardo, entre Paulo Honório e, às 
vésperas do suicídio, Madalena. Clara Ramos procura entender como 
das mãos lisas e longas do pai nasceram aquelas peludas e calejadas 
do narrador. (FALLEIROS, 2010, p. 8)  

 

 

Fazendo uma breve referência ao texto de Antonio Candido, A dialética da 

malandragem, Paulo Honório também parece ser uma espécie de narrador que busca o 

desabafo para tentar se recuperar ou aprender algo que não compreendeu pelo caminho. 

Ainda que não tenha o mesmo traquejo e artimanha do “pícaro”, em vários momentos as 

reflexões são de aprendizado ou tentativa de recuperar e reavaliar algo vivido. Paulo 

Honório restabelece através da narrativa uma relação de reparos, parece querer amenizar 

o que já foi vivido.  

 

 

Como os pícaros, ele vive um pouco ao sabor da sorte, sem plano nem 
reflexão; mas ao contrário deles nada aprende com a experiência. De 
fato, um elemento importante da picaresca é essa espécie de 
aprendizagem que amadurece e faz o protagonista recapitular a vida à 
luz de uma filosofia desencantada. (CANDIDO, 1970, p.69) 
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O processo narrativo e de condução da escrita possibilita ao Paulo Honório o 

reencontro com a sua história.  

 

 
Anteontem e ontem, por exemplo, foram dias perdidos. Tentei debalde 
canalizar para termo razoável esta prosa que se derrama como a chuva 
da serra, e o que me apareceu foi um grande desgosto. Desgosto e a 
vaga compreensão de muitas coisas que sinto... O que estou é velho. 
Cinquenta anos pelo S. Pedro. Cinquenta anos perdidos, cinquenta 
anos gastos sem objetivo, a maltratar-me e a maltratar os outros. O 
resultado é que endureci, calejei, e não é um arranhão que penetra esta 
casca espessa e vem ferir cá dentro a sensibilidade embotada. 
Cinquenta anos! Quantas horas inúteis! Consumir-se uma pessoa a 
vida inteira sem saber para quê! Comer e dormir como um porco! 
Levantar-se cedo todas as manhãs e sair correndo, procurando 
comida!  E depois guardar comida para os filhos, para os netos, para 
muitas gerações. Que estupidez! Que porcaria! Não é bom vir o diabo 
e levar tudo?  (RAMOS, 2010, p. 216). 
 

 

Como pode se perceber, Paulo Honório vive uma situação de autoavaliação, 

questionamentos que parecem prendê- lo ao passado e, ao mesmo tempo, aproveitar para 

pensar o presente e moderar o futuro. São muitos os desgostos, e reconhecer os 

cinquenta anos de maltrato é importante para a etapa de reflexão. 

A tentativa talvez seja de recontar e reencontrar os pontos difíceis de 

convivência, que acabaram resultando no fim que ele buscava entender.   

 

 

A história de S. Bernardo se passa na década de trinta. O narrador, 
Paulo Honório, cinquenta anos, tenta revisitar dramas da sua vida e 
conflitos internos que até o momento em que o livro era escrito 
permaneciam inexplicáveis. Nem a fazenda S. Bernardo, que Paulo 
Honório comprou por preço irrisório, nem a professora Madalena, a 
quem contratou para alfabetizar as crianças do seu empreendimento 
rural e com quem acaba se casando, deram-lhe o sossego que tanto 
buscava. Resta-lhe a escrita; talvez ela lhe devolva a paz desejada. 
Mas os fatos e o tempo não voltam. Há, assim, em função desse tipo 
de narrativa, uma constante transição entre passado e presente, já que 
o narrador, além de nós, leitores, é também o destinatário da história 
que ele tenta reeditar. (NETO, 2010, p. 224)  

 



 

 

21 

 

 

A versão que vai amenizar a conflituosa e delicada situação de Honório, após a 

sua convivência em São Bernardo pode ser a do reescrever tudo o que se passou, mas 

como destaca Adriano Schwartz, a carga fantasiosa e a criatividade poderão ajudar o 

narrador. Ainda que não aparente dominar a escrita ou ser capaz de grandes feitos, o 

narrador surpreende em alguns momentos.     

 

 

...se entendermos o texto como uma criação de seu narrador-
personagem, Paulo Honório, será possível perceber que ele não é 
direto, não é “honesto” nos meios empregados  (e isso, aqui, não é um 
“defeito”) e muito menos desprovido de recursos. Para contar a 
história de Paulo Honório, Graciliano Ramos faz com que ele, o 
protagonista, “f iccionalize” as suas memórias, indo portanto no 
sentido inverso do que é indicado pelo título geral dos estudos de 
Antonio Candido sobre o autor, ou seja, da confissão para a ficção.  
(SCHWARTZ, 2007, p. 151)  

 

 

 Equilibrar e ajustar os momentos compartilhados e vividos com todos em São 

Bernardo é o que deve chamar a atenção para a versão contada de Paulo Honório.  

 

 

Ponho a vela no castiçal, risco um fósforo e acendo-a. Sinto um 
arrepio. A lembrança de Madalena persegue-me. Diligencio afastá-la e 
caminho em redor da mesa. Aperto as mãos de tal forma que me firo 
com as unhas, e quando caio em mim estou mordendo os beiços a 
ponto de tirar sangue. De longe em longe sento-me fatigado e escrevo 
uma linha. Digo em voz baixa:  - Estraguei a minha vida, estraguei-a 
estupidamente. A agitação diminui. - Estraguei a minha vida 
estupidamente. Penso em Madalena com insistência. Se fosse possível 
recomeçarmos... Para que enganar-me? Se fosse possível 
recomeçamos, aconteceria exatamente o que aconteceu. Não consigo 
modificar-me, é o que mais me aflige. A molecoreba de mestre 
Caetano arrasta-se por aí, lambuzada, faminta. A Rosa, com a barriga 
quebrada de tanto parir, trabalha no campo e trabalha na cama. O 
marido é cada vez mais molambo. E os moradores que me restam são 
uns cambembes como ele. Para ser franco, declaro que esses infelizes 
não me inspiram simpatia. Lastimo a situação em que se acham, 
reconheço ter contribuído para isso, mas não vou além. Estamos tão 
separados! A princípio estávamos juntos, mas esta desgraçada 
profissão nos distanciou. (RAMOS, 2010, p. 220). 
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Dá para notar o tom de arrependimento e o sofrimento à que Paulo Honório fica 

preso. As lembranças de Madalena são muitas, o reconhecimento de que muitos em São 

Bernardo saíram prejudicados e sofrendo também existe e ronda sempre seus 

pensamentos. Ele chega a reconhecer o quanto foi responsável por estragar a sua vida e 

a de outros. O processo da escrita é a testemunha de Paulo Honório, enquanto nascem as 

linhas da história que ele resgata, surgem as avaliações que ele consegue fazer de tudo  

o que foi vivido. Introspectivo, porém confessando ao papel tudo o que viveu e também 

sofreu.  

Foi uma longa façanha a sua conquista e a sua vivência nas terras de São 

Bernardo, e muitos foram os envolvidos e os acontecimentos.    

 

 

A desvalorização do corpo do narrador-personagem traduz a 
dificuldade do escritor em narrar objetivamente as suas memórias. Há 
um desajuste entre fatos a serem narrados e as lembranças desses 
fatos. (NETO, 2010, p. 232) 

 

 

 

 

 

 

1.2 Madalena: personagem firme e frágil, que cala com a vida  

 

O contexto em que floresce a história de Paulo Honório e Madalena vem de um 

relacionamento que tinha como objetivo a constituição de uma família e a procriação de 

laços. Seguindo o formato mais tradicional para o surgimento de uma família que 

gerasse vivência e ritmo às terras de São Bernardo – algo mais tradicional e patriarcal, 

não havia. 
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Amanheci um dia pensando em casar. Foi uma ideia que me veio sem 
que nenhum rabo de saia a provocasse. Não me ocupo com amores, 
devem ter notado, e sempre me pareceu que mulher é um bicho 
esquisito, difícil de governar. (RAMOS, 2010, p. 67)  

 

A partir desse pensamento, Paulo Honório começou a fazer, ainda que de forma 

involuntária e subjetiva, a escolha por sua esposa. Algumas mulheres ficaram sob 

análise, mas foi a partir da proximidade com a tia de Madalena, que a professora foi 

escolhida e tornou-se a candidata desejada para o matrimônio. E foi em Madalena que o 

pedido foi concretizado. Uma professora de modo simples, porém ativo, foi a escolhida 

para ser a esposa. E é com a chegada de Madalena a São Bernardo e o seu envolvimento 

com as pessoas de lá, que as coisas começam a mudar. O lado desgastante do casamento 

e a postura de Paulo Honório vão construindo e despertando várias situações de 

constrangimento, opressão, ciúmes.  

A relação que Madalena parece construir com as pessoas que estão vivendo em 

São Bernardo segue a “cartilha” e não combina com a postura que Paulo Honório adota. 

Enquanto Madalena demonstra preocupação e busca melhorias para as pessoas, a 

relação de Honório, para com os seus criados e dependentes, segue um modelo 

estritamente impessoal. Os focos de convivência e relacionamento com as pessoas são 

bem distintos entre o casal, o que acaba provocando discordâncias, mas esse não é o 

único motivo para o desconforto na relação. 

  Os olhos de Paulo Honório parecem enxergar e construir uma vida cercada pela 

desconfiança, pelo desmedido calibre de que mulher não pode representar sabedoria e 

ter um discurso que apresente vontades. Um somatório de valores e iniciativas que 

Paulo Honório ignorava e distorcia podia ser encontrado em Madalena. Ele preferia 

reproduzir a carga patriarcal e ter sua esposa como um bem reprodutor para dar 

continuidade à sua linhagem e cumprir às suas ordens. 

 

 

Não gosto de mulheres sabidas. Chamam-se intelectuais e são 
horríveis. Tenho visto algumas que recitam versos no teatro, fazem 
conferências e conduzem um marido ou coisa que o valha. Falam 



 

 

24 

 

bonito no palco, mas intimamente, com as cortinas cerradas, dizem:  - 
Me auxilia, meu bem. (RAMOS, 2010, p. 158 - 159) 

 

Para esclarecer esse entendimento de Paulo Honório e a apropriação que ele 

busca fazer, junto à vida da sua esposa, Pierre Bourdieu, em A Dominação Masculina, 

fala a respeito da exclusão da mulher e a simbologia existente em vários campos ao 

discutir a relação homem-mulher. 

 
O princípio da inferioridade e da exclusão da mulher, que o sistema 
mítico-ritual ratifica e amplia, a ponto de fazer dele o princípio de 
divisão de todo o universo, não é mais que a dissimetria fundamental, 
a do sujeito e do objeto, do agente e do instrumento, instaurada entre o 
homem e a mulher no terreno das trocas simbólicas, das relações de 
produção e reprodução do capital simbólico, cujo dispositivo central é 
o mercado matrimonial, que estão na base de toda a ordem social: as 
mulheres só podem aí ser vistas como objetos, ou melhor, como 
símbolos cujo sentido se constitui fora delas e cuja função é contribuir 
para a perpetuação ou o aumento do capital simbólico em poder dos 
homens. (BOURDIEU, 2012, p. 55)  

  

 

Para Paulo Honório, lidar com a esposa interferindo em alguns aspectos que 

estavam relacionados à conduta do casamento era algo muito grave, que rompia com o 

modelo vigente que era uma referência para ele. Regras baseadas no patriarcalismo 

eram o que devia prevalecer. Quando ele resolve procurar uma esposa, mais preocupado 

em ter filhos que possam perpetuar e ampliar as suas terras, ou seja, o domínio e a 

relação com os bens continuam valendo.  

Paulo Honório parecia viver absorto pela desconfiança e pelo receio de que 

Madalena promovesse qualquer alteração, na forma imposta e construída por ele. Na 

verdade, ele parecia também se descontrolar com a desenvoltura e audácia que 

Madalena possuía ao se relacionar com as outras pessoas. Algo que não deveria existir 

ou ser comum a uma mulher. A função de esposa e o próprio papel social de Madalena, 

dentro das terras São Bernardo, é o que incomoda e desestrutura o homem, Paulo 

Honório.  
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A partir do capítulo 19, porém, as deformações vão se sucedendo e 
Paulo Honório se transforma aos poucos num “monstro”: “Foi este 
modo de vida que me inutilizou. Sou um aleijado. Devo ter um 
coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos nervos dos 
outros homens. E um nariz enorme, uma boca enorme, dedos enormes. 
Se Madalena me via assim, com certeza me achava 
extraordinariamente feio. Fecho os olhos, agito a cabeça para repelir a 
visão que me exibe essas deformidades monstruosas. (cap. 36)” 
(NETO, 2010, p. 230)  

 

 

Ele parece não se acostumar e não aceitar as intervenções acarretadas por 

Madalena, e a mais simples referência à esposa era capaz de provocar um grande mal 

estar. Os devaneios vinham e, em pouco tempo, a violência estava manifestada, ainda 

que por pensamentos. Como podemos perceber: 

 

 

 “O senhor conhece a mulher que possui”. Que frase. Padilha sabia 
alguma coisa. Saberia? Ou teria falado à toa? Conjecturas. O que eu 
desejava era ter uma certeza e acabar depressa com aquilo. Sim ou 
não. “O senhor conhece a mulher que possui.” Conhecia nada! Era 
justamente o que me tirava o apetite. Viver com uma pessoa na 
mesma casa, comendo na mesma mesa, dormindo na mesma cama, e 
perceber ao cabo de anos que ela é uma estranha! Meu Deus! Mas se 
eu ignoro o que há em mim, se esqueci muitos dos meus atos e nem 
sei o que sentia naqueles meses compridos de tortura! Já viram como 
perdemos tempo em padecimentos inúteis? Não era melhor que 
fôssemos como os bois? Bois com inteligência. Haverá estupidez 
maior que atormentar-se um vivente por gosto? Será? Não será? Para 
que isso? Procurar dissabores! Será? Não será? Se eu tivesse uma 
prova de que Madalena era inocente, dar-lhe-ia uma vida como ela 
nem imaginava. Comprar-lhe-ia vestidos que nunca mais se 
acabariam, chapéus caros, dúzias de meias de seda. Seria atencioso, 
muito atencioso... E se eu soubesse que ela me traía, matava-a, abria-
lhe a veia do pescoço, devagar, para o sangue correr um dia inteiro. 
(RAMOS, 2010, p. 175-176)  
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A crise de ciúmes é latente e persegue Paulo Honório, sendo provocante e 

irritante a atmosfera que ronda os ataques dele. Basta um simples comentário, ou uma 

insinuação para que o marido comece a confabular e supor diversas cenas de traição por 

parte de Madalena. A construção textual do escritor Graciliano Ramos também reflete o 

clima da dúvida, o refinamento da criação literária permite que a dúvida vaguei entre os 

personagens e o próprio leitor. 

Questionar a conduta de Madalena tendo por estímulo as provocações de Padilha 

ou de outrem, faz de Paulo Honório um marido descontrolado. Como veremos mais 

abaixo, na análise de Lafetá, o poderio econômico de Paulo Honório o faz pensar em 

Madalena, enquanto uma coisa, uma propriedade que deve reagir conforme o dono 

achar melhor. Qualquer dúvida, ou ambiguidade em torno de Madalena, é o suficiente 

para fragilizar a ação de Paulo Honório. 

Ciúme, desconfiança, violência e desaprumos. Acaba que a insegurança de Paulo 

Honório não pode servir para justificar esse acúmulo de desgaste que sobrecarrega e 

pesa em Madalena. Parecia não haver um entendimento entre a existência e a realização 

de muitos acontecimentos entre os dois, o casamento não era um acordo pacífico de 

convivência. Pelo contrário, esse acordo foi algo que surgiu para desarmonizar, talvez, 

ainda mais o Paulo Honório. Um homem ambicioso que mantém a sua vida e o seu 

patrimônio sob um rígido controle e pensa que as relações humanas podem ser vividas 

também dessa forma. 

Paulo Honório imaginava ter como a sua esposa uma marionete, um objeto que 

fosse de seu pertencimento e lhe dedicasse todas as ordens, conforme o mais 

conveniente. E não era assim que acontecia:  

 

 

...Ia tão cego que bati com as ventas em Madalena, que saía da igreja. 
 - Meia-volta, gritei segurando-lhe um braço. Temos negócio. - 
Ainda? Perguntou Madalena. E deixou-se levar para a escuridão da 
sacristia. Acendi uma vela e, encostando-me à mesa carregada de 
santos, sobre o estrado onde padre Silvestre se paramenta em dias de 
missa: - Que estava fazendo aqui? Rezando? É capaz de dizer que 
estava rezando. - Ainda? Repetiu Madalena. Esperei que ela me 
sacudisse desaforos, mas enganei-me: pôs-se a observar-me como se 
me quisesse comer com os olhos muito abertos. Ferviam dentro de 
mim violências desmedidas. As minhas mãos tremiam, agitavam-se 
em direção a Madalena. (RAMOS, 2010, p. 186-187) 
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A violência que passa a cercar a relação do casal é tamanha que, por muitas 

vezes, o “imaginar” de Paulo Honório já resgata e apresenta a opressão a que a mulher 

está submetida. Divagar e delirar a respeito do comportamento/conduta da sua esposa é 

o suficiente para pensar e desejar um grau violento de destrato para Madalena. Ao 

apresentar um comportamento de pessoa atuante e, muitas vezes, assumir uma postura 

de questionamento, Madalena parece desafiar o brio masculino e desmoralizar, ainda 

que sem querer, a masculinidade e o poder do marido. E parece que esta opressão, esta 

relação desmedida a leva a cometer o suicídio.  

A violência maior não veio cometida pelas mãos do Paulo Honório, o que parece 

provocar uma reflexão nessa situação. Madalena comete suicídio e Paulo Honório passa 

a viver e conviver com todo o desgaste humano que pode acompanhar essa situação. O 

poder das terras também parece ser abalado após a morte de Madalena, pois a região 

passa por um empobrecimento, e todo esse conjunto é o suficiente para embalar Paulo 

Honório em uma situação degradante. Ao pensar em um ato de suprema violência, que 

não foi cometido por Paulo Honório, isso não o isenta do processo de opressão, ciúme, 

devaneios e, naturalmente, desgaste vivido por Madalena.  As marcas estão além da 

violência e/ou brutalidade que pode existir em uma luta corporal, por exemplo. A 

simbologia da agressão deixa  marcas e apresenta uma forma de domínio sobre quem 

está passando por esse infortúnio. 

 

 

 
Ao tomar “simbólico” em um de seus sentidos mais correntes, supõe-
se, por vezes, que enfatizar a violência simbólica é minimizar o papel 
da violência física e (fazer) esquecer que há mulheres espancadas, 
violentadas, exploradas, ou, o que é ainda pior, tentar desculpar os 
homens por essa forma de violência. O que não é, obviamente, o caso. 
Ao se entender “simbólico” como o oposto de real, de efetivo, a 
suposição é de que a violência simbólica seria uma violência 
meramente “espiritual” e, indiscutivelmente, sem efeitos reais. É esta 
distinção simplista, característica de um materialismo primário, que a 
teoria materialista da economia de bens simbólicos, em cuja 
elaboração eu venho há muitos anos trabalhando, visa a destruir, 
fazendo ver, na teoria, a objetividade da experiência subjetiva das 
relações de dominação. (BOURDIEU, 2012, p. 46) 
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Aos poucos Paulo Honório foi assimilando e compreendendo quem era 

Madalena. Ele considerava desconhecer e ter ido, aos poucos, aprendendo a respeito da 

esposa. Chega a ser engraçado, porque o processo reflexivo de conhecimento e 

avaliação parece estar integrado ao trabalho de escrita. A questão da moral, da 

autorreflexão e reescrever a história passam a gerar aprendizado e consciência para 

Paulo Honório. A violência a que Madalena estava submetida, como destaca Bourdieu, 

era algo que provocava mal estar em sua convivência com Paulo Honório e afetava o 

casal.  

 

 

Conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de 
uma vez. Ela se revelou pouco a pouco, e nunca se revelou 
inteiramente. A culpa foi minha, ou antes, a culpa foi desta vida 
agreste, que me deu uma alma agreste. E falando assim, compreendo 
que perco o tempo. Com efeito, se me escapa o retrato moral de minha 
mulher, para que serve esta narrativa? Para nada, mas sou forçado a 
escrever. Quando os grilos cantam, sento-me aqui à mesa da sala de 
jantar, bebo café, acendo o cachimbo. Às vezes as ideias não vêm, ou 
vêm muito numerosas – e a folha permanece meio escrita, como 
estava na véspera. Releio algumas linhas, que me desagradam. Não 
vale a pena tentar corrigi-las. Afasto o papel. (RAMOS, 2010, p. 117) 

 

 

Esse resgate ao (re)escrever a história vivida com Madalena aponta para o 

sofrimento e a falta de entendimento do casal, mas também apresenta a eterna impressão 

de que Paulo Honório é quem está certo. A forma de pensar de Paulo Honório é a que 

deve reger o casal, mas não é assim que acontecesse. E essa inconstância na relação e 

nos temperamentos, deixa claro e o que acaba acontecendo é realmente diferente do que 

se espera e do que se imagina. Considerando o suicídio de Madalena e a quebra do laço 

afetivo, por essa forma brusca e violenta. O ressentimento vem sempre acompanhado da 

tentativa de reconstruir uma história que não tem como voltar no tempo. A luta de Paulo 

Honório passa a ser travada com os seus pensamentos e a sua escrita. Conforme lemos 

no trecho anterior e nesse seguinte: 

 

  



 

 

29 

 

Se eu convencesse Madalena de que ela não tem razão... se lhe 
explicasse que é necessário vivermos em paz... Não me entende. Não 
nos entendemos. O que vai acontecer será muito diferente do que 
esperamos. Absurdo. (RAMOS, 2010, p. 120) 

 

 

 

 

 

 1.3 A morte física e a morte em vida... 

 

Imaginar o suicídio de Madalena é pensar no rompimento, no esgotamento das 

forças da mulher que tanto quis viver com um pouco mais de justiça e harmonia. 

Mesmo não tendo resistido ao modelo de vida compartilhado com Paulo Honório, um 

formato imposto e com o viés da servidão e do patriarcalismo exacerbado.  Madalena 

parece deixar a confusão e o aviso de que a morte era o melhor caminho, perecer à vida, 

o não-viver era a melhor coisa a fazer, do que tentar questionar e provocar mudanças no 

comportamento e na forma de se relacionar com Paulo Honório. Parecia já ter a certeza 

de que mudanças não aconteceriam. 

Por outro lado, a vida e a morte trazem a reflexão angustiante de que muitas 

mulheres podem viver de uma forma morta. Viver e não conseguir interceder junto às 

decisões pode significar a morte. E por outro lado, encarar a morte e interceder diante 

da própria vida pode parecer uma forma questionadora, sórdida e sofrida, porém 

marcante.  

Ainda que Madalena tivesse a ânsia por viver e conseguisse, em alguns 

momentos, interceder a favor das famílias e dos empregados que viviam na fazenda São 

Bernardo, o seu conflito parecia ser muito grande. O confronto vivido entre Paulo 

Honório e Madalena significava uma relação de pertencimento, que muitas vezes não 

correspondia aos anseios de Madalena, ampliando o seu sofrimento. 

Paulo Honório construía as suas relações com brutalidade e egoísmo, palavras 

essas que são facilmente encontradas ao longo da história, e marcam o comportamento 
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dele, caracterizando um homem que pensava dominar e ter as pessoas por perto, como 

se fosse mais uma de suas mercadorias. Como destaca o João Luiz Lafetá (1992): 

 

 

A reificação é um fenômeno primeiramente econômico: os bens 
deixam de ser encarados como valores-de-uso e passam a ser vistos 
como valores-de-troca e portanto como mercadorias. Mas sabemos 
que a consciência humana se forma no contato com a realidade, na 
atividade transformadora do mundo, que é produção de bens. Assim, 
as características do modo de produção infiltram-se na consciência 
que o homem tem do mundo, condicionando seu modo de ver e 
compondo-lhe, portanto, a personalidade. A reificação abrange então 
toda a existência, deixa de ser apenas uma componente das forças 
econômicas e penetra na vida privada dos indivíduos...O homem 
reificado é este aleijado que ele nos descreve e vemos por toda parte: 
o coração miúdo e uma boca enorme, dedos enormes. O sentimento de 
propriedade, que unifica todo o romance do qual o ciúme é apenas 
uma modalidade, distorce o homem desta maneira radical. A vida 
agreste, que o fez agreste, é a culpada por Paulo Honório não ser 
capaz de enxergar Madalena. A vida agreste são as lutas pela 
propriedade, pelo rebanho, pelas plantações de algodão e mamona, 
pelo poder e pelo capital. O homem agreste é aquele ser no qual se 
transformou Paulo Honório: egoísta e brutal, não consegue 
compreender a mulher, pois é incapaz de senti-la em sua integridade 
humana e em sua liberdade, e a considera apenas como mais uma 
coisa a ser possuída. (LAFETÁ, 1992, p. 207-208) 
 
 
 
 

Ao buscar romper com esse formato de relação desgastante e opressiva, 

Madalena parece ter escolhido o caminho da morte, para deixar Honório livre para 

continuar com o seu formato de convivência e experiência humana. O que faz pensar 

em uma mulher fraca que não aguentou as circunstâncias da vida e, por outro lado, traz 

à tona uma mulher atrevida que rompeu com o modelo familiar, idealizado por Paulo 

Honório. Até onde a morte a fez calar?! E até onde a morte a fez gritar na terra e pelas 

vidas de São Bernardo?! 

Imaginar a pressão vivida por mulheres e o desfecho da morte para quem viu no 

suicídio a resolução dos problemas e uma válvula de escape para o “alívio” é uma 

situação que leva à pergunta: Que autonomia é esta?  As mulheres estão sob pressão e 

refletem um medo. Deparar-se com a morte é algo muito forte e o desfecho é sempre 

agonizante, para qualquer história.  
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Pensar o contexto existente que nutriu essa morte é o caminho mais consolidado 

para se entender o que aconteceu, ainda que o terreno dos porquês se feche aos 

esclarecimentos. Relacionar as diversas formas de violência e os sistemas de 

convivência a que as mulheres são submetidas sintetiza o martírio, e desvenda a 

política, o sistema familiar patriarcal e tantas outras situações como provocadoras de 

sofrimentos.  

 

 

 

 

 

1.4 A terra: enquanto conquista, enquanto produção e desilusão...  

 

As terras de São Bernardo conseguem reunir todo o fluxo de história e envolver 

as emoções que fluem entre os personagens. Graciliano consegue firmar no chão de São 

Bernardo o desejo maior de Paulo Honório – a conquista de poder - se apresentando 

através do território e do crescimento econômico. Essa imensidão de terras e patrimônio 

também vai representar as angústias, os conflitos internos, e ainda os sentimentos de 

empobrecimento e medo. 

A riqueza será a moeda disputada e procurada em muitos bolsos e entre muitas 

cercas que demarcam as terras. Em São Bernardo, conquista de terra pode ser algo 

relacionado a entrelaçamento familiar ou qualquer outra negociata que garanta a 

ampliação das terras e do poder. O território econômico, político e social estão 

interligados, como bem destaca Paulo Honório.  

 
 
 
Percorri a zona da encrenca. A cerca ainda estava no ponto em que eu 
a tinha encontrado no ano anterior. Mendonça forcejava por avançar, 
mas continha-se; eu procurava alcançar os limites antigos, inutilmente. 
Discórdia séria só esta: um moleque de S. Bernardo fizera mal à filha 
do mestre de açúcar de Mendonça, e Mendonça, em consequência, 
metera o alicate no arame; mas eu havia consertado a cerca e 
arranjado o casamento do moleque com a cabrochinha. (RAMOS, 
2010, p. 38)  
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Investimentos e riscos estão por todos os lados e o amparo às artimanhas do 

poder está em vários espaços (imprensa, rede de amizades, políticos). Assim, existem as 

formas de lutar contra e a favor do que se pretende instalar e fazer acontecer. 

 

 

 

Efetuei transações arriscadas, endividei-me, importei maquinismos e 
não prestei atenção aos que me censuravam por querer abarcar o 
mundo com as pernas. Iniciei a pomicultura e a avicultura. Para levar 
os meus produtos ao mercado, comecei uma estrada de rodagem. 
Azevedo Gondim compôs sobre ela dois artigos, chamou-me patriota, 
citou Ford e Delmiro Gouveia. Costa Brito também publicou uma nota 
na Gazeta, elogiando-me e elogiando o chefe político local. Em 
consequência mordeu-me cem mil-réis. (RAMOS, 2010, p. 49). 
 
 
 
 

Paulo Honório parece conhecer e se apropriar das artimanhas dos que controlam 

e regem as terras e os avanços comerciais. As leis, os jornais e os que tinham domínio 

na argumentação e sabiam como lidar com as negociações acabavam se destacando e 

ganhando referência. O domínio da informação e as leis para a conquista da terra não 

eram algo de senso comum e ganhava destaque quem soubesse intermediar. 

 
 
 
Se dois vizinhos brigavam por terra, seu Ribeiro chamava-os, 
estudava o caso, traçava as fronteiras e impedia que os contendores se 
grudassem. Todos acreditavam na sabedoria do major. Com efeito, seu 
Ribeiro não era inocente: decorava leis, antigas, relia jornais, antigos, 
e, à luz da candeia de azeite, queimava as pestanas sobre livros que 
encerravam palavras misteriosas de pronúncia difícil. Se se divulgava 
uma dessas palavras esquisitas, seu Ribeiro explicava a significação 
dela e aumentava o vocabulário da povoação. (RAMOS, 2010, p. 44)  
 

  

 

Entretanto, a sabedoria de Seu Ribeiro estava ligada à autoridade patriarcal, ele 

representava um líder perante a comunidade, e esse poder acabou ruindo ao longo do 

tempo. S. Ribeiro é deslocado para a cidade e acaba perdendo o status e a referência 
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social. Ele se adequa a padrões simples e segue uma vida mofina, comparado ao que já 

tinha vivido.  

 
 
Seu Ribeiro enraizou-se na capital. Conheceu enfermarias de 
indigentes, dormiu nos bancos dos jardins, vendeu bilhetes de loterias, 
tornou-se bicheiro e agente de sociedades ratoeiras. Ao cabo de dez 
anos era gerente e guarda-livros da Gazeta , com cento e cinquenta 
mil-réis de ordenado, e pedia dinheiro aos amigos.  (RAMOS, 2010, p. 
46) 
 

  

 

Mas, em tempos bicudos, as relações que acabavam estabelecidas em torno da 

terra, do lugar de origem, do canto em que se vive são construídas de forma muito 

díspar, paradoxal. Às vezes, o encantamento pelo local onde se está, o respeito e o 

resgate de histórias e acontecimentos (bons ou ruins) se dão com muita naturalidade. 

Mas também existe o momento indiferente, em que a conquista e a referência ao espaço 

não passa de um investimento e retorno por vir. 

O viés da exploração aparece como algo que precisa surgir, ainda que o desgaste 

envolva a terra e as suas pessoas, não há contenção e limite para se obter o sucesso e 

garantir o que se deseja. O respeito ao ambiente e às pessoas que estão no entorno, não 

existe. Só importam os benefícios que podem surgir em torno da rede comercial que foi 

criada para manter e garantir o que se almeja (dinheiro, informações, poder). 

 

 
 
Senti pena das Mendonças. Mandaria no dia seguinte dar uma limpa 
no algodão de Bom-Sucesso, enfezado, coberto de mato. Muito por 
baixo, as Mendonça. O pai era safado, mas que culpa tinham as 
pobres? Resolvi abrir o olho para que vizinhos sem escrúpulos não se 
apoderassem do que era delas. Mulheres quase nunca se defendem. 
Pois se qualquer daqueles patifes tentasse prejudicá-las, estava 
embrulhado comigo (RAMOS, 2010, p. 44). 
 
 

 

 
Como vimos, as Mendonças citadas, a quem Paulo Honório quer ser protetor, 

foram vitimadas pelo próprio Paulo Honório. Ele foi o responsável por tramar toda a 
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desgraça da família e arquitetar a morte do pai das Mendonças. A morte resultava em 

apropriação para Paulo Honório, ao se livrar de um vizinho, as fronteiras e as cercas se 

fortaleciam. É de muita ironia preparar e desejar a morte do homem, para depois 

aparecer como protetor familiar.   

As relações entre o pedaço de terra e as pessoas ditavam as reações e os 

comportamentos entre os que conviviam em São Bernardo. Indiferença, exploração, 

violência era o regime aplicado para muitos que estavam a cumprir determinados 

papéis. A extensão da terra, a diversidade da riqueza e o valor emocional criavam uma 

super dimensão de São Bernardo para o Paulo Honório.  

Em compensação, para Madalena e os que conviviam entre suas ações de 

trabalho e relações familiares, São Bernardo não era um tesouro desejado e que deveria 

se sobressair diante os anseios e desejos comerciais. Paulo Honório não conseguia 

distinguir e reconhecer qualquer outro tipo de relação que não fosse para manter e 

sustentar a riqueza e o padrão de suas terras. 

Qualquer investimento que não estivesse vinculado às terras e à sua produção, 

era questionado. Gerava dúvida ao proprietário  qualquer ação que não fortalecesse a sua 

vida financeira. As terras e o dinheiro eram interligados, naturalmente essa relação 

reforçava também o poder do seu proprietário. 

Paulo Honório retrata o dono de terra que mantêm os seus bens e os seus 

dependentes sob um rígido controle. Ao reproduzir esse modelo de latifundiário, no 

Nordeste brasileiro, Graciliano Ramos acaba retratando a disputa de terra e  

desigualdade que envolve toda a América Latina. O romance da década de 30 aborda 

questões ainda atuais e significativas, que por instantes parecem não ter mudado muito 

no contexto brasileiro e latino-americano. 

 

 

S. Bernardo, para muitos críticos, se aproxima das obras 
explicitamente ideológicas. Um conteúdo político estaria sempre 
acompanhando o autor. Tais exegetas veem, assim, no romance uma 
obra principalmente ideológica, cuja função precípua seria a de 
colaborar para a concretização dos ideais políticos que se 
manifestavam com exuberância na década de trinta. Graciliano tinha 
mesmo em vista contribuir, com a arte, para transformar a estrutura 
social. E é conhecido que julgava indispensável viver como um 
miserável para poder falar do ponto de vista desse miserável. A busca 
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desse real é a expressão estética de S. Bernardo. (NETO, 2010, p. 
232) 

 

 

A proximidade com a realidade torna ainda mais cruel a reflexão e o desgaste, a 

mudança de Paulo Honório ao enfrentar as dificuldades também representa o 

desmoronamento desse patrimônio e o empobrecimento. Enfrentar o suicídio de 

Madalena e enxergar o fim desse relacionamento é começar a enxergar o fim do que foi 

construído em S. Bernardo. O fim das suas terras e o destroço das suas relações está 

interligado.  

Paulo Honório começa a enxergar a pobreza e o definhar das terras, o patrimônio 

começa a perder o sentido e desmorona diante seus olhos. As pessoas de despedem de 

Paulo Honório e de São Bernardo e a imponência das terras começam a ser desfeita.   

 

 
 
 
 
 
 

1.5 Educação e esclarecimento: enfrentamento ao sistema  

 

 Conhecimento, educação e leitura de mundo aparecem para provocar e 

estimular alguns acontecimentos contextualizados em São Bernardo. O clima de 

opressão, exploração do trabalho e perseguição política é diferenciado para os que estão 

cientes de que atuar contra o que existe de arriscado e violento – quebrando com o 

modelo antidemocrático – é mais difícil. Porém, há mais consciência e vontade em 

mudar e alterar a realidade enfrentada. 

A educação é o caminho mais certo para investir e enfrentar as limitações que 

são impostas. É o meio de afronta também. Ainda que se tente garantir o 

desenvolvimento e a capacidade de interagir e cobrar por melhores condições e 

segurança para sobreviver, a educação também é um instrumento temido e contido que  

tentam restringir. Uma pessoa castrada e sem acesso à educação é o que muitos desejam 

em nome do abuso de poder e da exploração. 



 

 

36 

 

Associar a informação à liberdade é algo muito comum, aos que estão inseridos 

nesses meios – imprensa e educação – não há o que duvidar. Aguentar e enfrentar o 

exercício da violência e da ignorância é o desejo de muitos, que enxergam o saber como 

uma afronta a qualquer modelo desumano e de exploração. 

Em São Bernardo, Madalena era a professora. A que estava a lutar e provocar 

por mudanças – pelo menos tentava. De forma sutil, mas com propriedade, ela parecia 

ter um discurso certeiro e questionar o formato difícil e limitante que muitos 

encontravam para viver nas terras de São Bernardo. Essa postura e anseio que Madalena 

adotava, não agradavam ao Paulo Honório. Essa energia para a mudança era um temor 

para o dono das terras.  

Essa era a opinião de Paulo Honório: “Sim senhor! Conluiada com o Padilha e 

tentando afastar os empregados sérios do bom caminho. Sim senhor, comunista! Eu 

construindo e ela desmanchando”. (RAMOS, 2010, p. 154). A profissão de Madalena 

parecia ser um mote para estabelecer uma relação mais humana, para com os moradores 

das terras de São Bernardo.     

 

 

 - É horrível! bradou Madalena. – Como? – Horrível! Insistiu.  – Que 
é?– O seu procedimento. Que barbaridade! Despropósito. – Que diabo 
de história... Estaria tresvariando? Não: estava bem acordada, com os 
beiços contraídos, um ruga entre as sobrancelhas. – Não entendo. 
Explique-se. Indignada, a voz trêmula: - Como tem coragem de 
espancar uma criatura daquela forma? - Ah! Sim! por causa do 
Marciano. Pensei que fosse coisa séria. Assustou-me. Naquele 
momento não supus que um caso tão insignificante pudesse provocar 
desavença entre pessoas razoáveis. – Bater assim num homem! Que 
horror! Julguei que ela se aborrecesse por outro motivo, pois aquilo 
era uma frivolidade.  – Ninharia, filha. Está você aí se afogando em 
pouca água. Essa gente faz o que se manda, mas não vai sem pancada. 
E Marciano não é propriamente um homem.  – Por quê? – Eu sei lá! 
Foi vontade de Deus. É um molambo. – Claro. Você vive a humilhá-
lo. (RAMOS, 2010, p. 128) 

 
 

 

Ao presenciar tantos maus tratos e vexames, Madalena chega a enfrentar Paulo 

Honório. A conduta do marido é motivo de vergonha e revolta para Madalena, enquanto 

ela avalia os maus tratos e questiona o marido, ele reforça a opinião de que o tratamento 

dispensado aos funcionários é normal e não deve ser razão para nenhuma desfeita da 



 

 

37 

 

parte de Madalena. Paulo Honório chega a adjetivar Marciano, como um molambo, o 

patrão desumaniza as pessoas ao seu redor com muita facilidade, o que acaba revoltando 

Madalena. Essa visão de Paulo Honório acaba destacando o padrão social e financeiro, 

como se pudesse impor um tipo de soberania, ligada à força capital de cada um.  

Enfrentar e tentar mudar o sistema de ensino e pensar em uma educação que 

atendesse à demanda dos moradores. O que parecia ser simples, não o era. Investir e 

pensar na formação implicava em um investimento financeiro que resultava em 

despesas.   

 

 

 
Foi à escola, criticou o método de ensino do Padilha e entrou a 
amolar-me reclamando um globo, mapas, outros arreios que não 
menciono porque não quero tomar o incômodo de examinar ali o 
arquivo. Um dia, distraidamente, ordenei a encomenda. Quando a 
fatura chegou, tremi. Um buraco: seis contos de réis. Seis contos de 
folhetos, cartões e pedacinhos de tábua para os filhos dos 
trabalhadores. Calculem. Uma dinheirama tão grande gasta por um 
homem que aprendeu leitura na cadeia, em carta de ABC, em 
almanaques, numa bíblia de capa preta, dos bodes. Mas contive-me. 
Contive-me porque tinha feito tenção de evitar dissidências com 
minha mulher e porque imaginei mostrar aquelas complicações ao 
governador quando ele aparecesse aqui. Em todo caso era despesa 
supérflua. (RAMOS, 2010, p. 125-126). 

 

 

Investir em causas educativas, informativas, leitura, tudo parecia ir de encontro à 

vontade dos que tinham controle e posses. Um temor parecia cercar e quebrar a 

confiança dos governos e dos afortunados. Manter um controle rígido, sempre foi a 

melhor alternativa e restringir o acesso era a melhor forma de conter o povo.  

 

 

Aceitar hábitos convencionais é, entretanto, adequar-se aos padrões 
estabelecidos. Entre os organismos que repassam esses padrões para o 
conjunto da população, a enunciação destaca a escola, a família, a 
religião e os meios de comunicação. Todos são alienados, são meras 
formas rituais que reproduzem um sistema opressivo. A cultura é viva 
quando o patrimônio cultural é atualizado de forma criativa. 
(ABDALA JR, 2015, P. 105) 
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Em S. Bernardo, qualquer espaço que venha a sugerir transformação ou 

questionamento pode ser um risco para o padrão construído e mantido por Paulo 

Honório. Associar os estudos à possibilidade de formação e orientação para conquistar 

melhorias é um risco, e a escola só foi trabalhada por Paulo Honório por motivos de 

solicitações e cobranças. Para um proprietário de terras, essa não seria uma demanda. 

Contar com uma escola em sua propriedade não era algo primordial para Paulo Honório, 

já para Madalena acabou se transformando em um ambiente de investimento. 

Mesmo não contando com instrução e um elevado grau de estudo, Paulo 

Honório demonstra na sua condução o domínio para narrar a história de São Bernardo. 

O nível de desentendimento e as difíceis conversas com Madalena marcam o 

descontrole de Honório, diante seu ciúme e temperamento fragilizado. Ainda que seja 

um homem de pouco grau instrutivo, os desvarios parecem estar relacionados ao seu 

desequilíbrio emocional.     

 

 

O estudo de regras estáticas não permite a apreensão da linguagem 
enquanto processo, mas a inculcação de formas identificadas com um 
mundo do passado. Se os processos enunciativos de Graciliano, como 
vimos, não aceitam essa submissão ao objeto (a escola), também ele 
não defende o processo mais espontaneísta do autodidata, como 
ocorreu com Paulo Honório (São Bernardo). A solução que aponta 
segue os processos articulatórios da organização da escrita de 
Graciliano: a práxis dialética entre sujeito e objeto, concretizada no 
sistema de ensino de Madalena, que, não obstante, havia também 
frequentado uma escola normal. (ABDALA JR, 2015, p. 105 - 106) 
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1.6 Memória – os abismos em S. Bernardo 

 

 

Muitas vezes, a memória parece carregar o que há de melhor e de pior. As 

transformações e os enredos podem ser muitos. O veneno e a comida, a diferença é 

acertar na medida. O ciúme e o desvario de Paulo Honório sacodem a lucidez - ou a 

falta dela – com o suicídio de Madalena.  

Assumir o quanto é insuportável conviver com as lembranças é o caminho para 

resgatar e tornar Paulo Honório um senhor pronto a resgatar a sua história. Ao se 

preparar para “construir o livro” (Ramos, 2010, p. 215), um tempo vivido em 

determinado local, ganha as páginas em um novo painel. 

 

 

Faz dois anos que Madalena morreu, dois anos difíceis. E quando os 
amigos deixaram de vir discutir política, isto se tornou insuportável. 
Foi aí que me surgiu a ideia esquisita de, com o auxílio de pessoas 
mais entendidas que eu, compor esta história. A ideia gorou, o que já 
declarei. Há cerca de quatro meses, porém enquanto escrevia a certo 
sujeito de Minas, recusando um negócio confuso de porcos e gado 
zebu, ouvi um grito de coruja e sobressaltei-me. Era necessário 
mandar no dia seguinte Marciano ao forno da igreja. De repente 
voltou-me a ideia de construir o livro... (RAMOS, 2010, p. 215) 

 

 

 

O resgate que Paulo Honório pretende fazer promete reviver e, de repente, 

amenizar algum sofrimento. Esse mapeamento que ele vai traçando também parece 

carregar o peso do ser humano que viveu e “aprendeu”, ao longo do tempo. Retomar é 

relembrar e reviver, viabilizar com esperança outras leituras. Valendo para todos os 

aspectos que permeiam a experiência. Como ressalta Ecléa Bosi, ao destacar a posição e 

reconhecer a importância dos “velhos” para a relação da sociedade e a memória: 
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Há dimensões da aculturação que, sem os velhos, a educação dos 
adultos não alcança plenamente: o reviver do que se perdeu, de 
histórias, tradições, o reviver dos que já partiram e participam então 
de nossas conversas e esperanças; enfim, o poder que os velhos têm de 
tornar presentes na família os que se ausentaram, pois deles ainda 
ficou alguma coisa em nosso hábito de sorrir, de andar.  (BOSI, 2001, 
p. 74) 
 

 

Ao apontar a questão da velhice, não se espera demarcar em Paulo Honório essa 

questão da idade, essa referência foi feita para tentar reforçar tantos aspectos 

considerados em torno do personagem-narrador. A própria dinâmica do narrador é 

muito interessante, pois como bem destaca Bosi, “O narrador é um mestre do ofício que 

conhece seu mister: ele tem o dom do conselho. A ele foi dado abranger uma vida 

inteira” (Bosi, 2001, p. 91). 

Esse balanço narrado por Paulo Honório vai além das memórias entre ele e 

Madalena. O importante é observar a abrangência que as terras de São Bernardo 

conseguem alcançar, e a riqueza dos emaranhados que surgem nas relações alimentadas 

por São Bernardo. Política, família, desenvolvimento econômico, conquista da terra, 

educação, relações de convivência e tantos outros itens são os aspectos que circundam a 

sociedade. Ao restabelecer a narração das histórias, Paulo Honório assume o papel de 

quem enxerga por muitos, ou deveria, e relança um olhar que abarca muitas pessoas e 

situações. Ao deslocar tantas lembranças para o papel, ele remonta a um painel histórico 

e social, em São Bernardo. 

 

 

Entre o ouvinte e o narrador nasce uma relação baseada no interesse 
comum em conservar o narrado que deve poder ser reproduzido. A 
memória é a faculdade épica por excelência. Não se pode perder, no 
deserto dos tempos, uma só gota da água irisada que, nômades, 
passamos do côncavo de uma mão para outra mão. A história deve 
reproduzir-se de geração a geração, gerar muitas outras, cujos fios se 
cruzem, prolongando o original, puxados por outros dedos. Quando 
Scheerazade contava, cada episódio gerava em sua alma uma história 
nova, era a memória épica vencendo a morte em mil e uma noites. 
(BOSI, 2001, p. 90)  
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A intenção em escrever o livro e ao assumir esse papel, Paulo Honório faz muito 

bem a apresentação de tudo o que foi vivido e as passagens são resgatadas, reforçando e 

esmiuçando o que foi compartilhado junto a todos que estavam no seu contexto. 

 

O essencial da história que o narrador tem na memória - ou na 
imaginação – não pode ser compartilhado. Aquela realidade, 
inevitavelmente encharcada de fantasia, só poderá ser descrita pelo 
próprio Paulo Honório. (NETO, 2010, p. 226)  

 

 

O resgate e a história narrada por Paulo Honório exigem um trabalho que  

envolve muitas ações e implicações, mas além da riqueza dos fatos, a interpretação e o 

desenrolar psicológico são algo que está muito ligado ao leitor. Tornando o romance 

uma fonte ainda mais rica de leitura e interpretação.  

 

 

O extraordinário e o miraculoso são narrados com a maior exatidão, 
mas o contexto psicológico da ação não é imposto ao leitor. Ele é livre 
para interpretar a história como quiser, e com isso o episódio narrado 
atinge uma amplitude que não existe na informação. (BENJAMIN,  
1987, p. 203) 
 
 
 
 

A experiência do narrador-personagem, Paulo Honório, em uma simbiose com o 

escritor Graciliano Ramos faz do livro São Bernardo uma fonte literária para a 

compreensão do processo narrativo. Em O Narrador, Walter Benjamin explicita os 

artifícios e a importância de um narrador. No caso, Paulo Honório recupera e destila ao 

seu modo, conforme a sua leitura da vida, todo o encadear da história que se passa em 

São Bernardo.  

 
 

 
O narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos: 
não para alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, 
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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 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. Daí a atmosfera incomparável que circunda o narrador...  
(BENJAMIN, 1987, p. 211)  

 

 

Ao lidar com as suas memórias e se deparar com fortes implicações, Paulo 

Honório acaba reforçando o comentário do Alfredo Bosi, ao estudar aspectos da obra do 

Graciliano.  

 

Esse matiz entre cinza e negro que se espalha pelas páginas do 
memorialista já se advertia no modo pelo qual Paulo Honório em São 
Bernardo e Luís da Silva em Angústia encaravam as demais 
personagens e a si mesmos. Viviam ambos um clima de suspeita e 
culpabilidade. Em ambos o motivo último da escrita tem a ver com o 
remorso. Um sentimento turvo que nada parece apaziguar, pois não é 
nem a contrição do arrependido nem o mergulho nas águas tépidas da 
autocomiseração. O que punge o narrador é a consciência de uma 
infelicidade que, embora comum a todos, não consegue ser partilhada. 
Uma consciência infeliz que separa, que irrita e estorva a 
comunicação. (BOSI, 1995, p. 315)  
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2 Longe de casa, uma produção de “evocação” 

 

 

Eduardo Galeano estava na Espanha, exilado, quando escreveu Dias e noites de 

amor e de guerra. O jornalista uruguaio reuniu entre as breves histórias, muitos relatos 

referentes à ditadura. Com muito sentimento e lirismo, a rudeza e a dor de muitas 

histórias ressoam com braveza, diante da exiguidade de poucas linhas. Como ressaltou 

Isabel Allende1 (2005), no prefácio para As veias abertas da América latina2: “Na 

Espanha, escreveu Dias e noites de amor e ódio, bonito livro de evocação...”.  Allende 

acrescenta ainda a respeito do escritor: 

 

A obra de Galeano é uma mescla de meticulosidade, convicção 
política, atmosfera poética e arte de contar. Percorreu a América   
Latina ouvindo as vozes dos pobres e oprimidos, bem como dos 
líderes e intelectuais. Viveu com índios, camponeses, guerrilheiros, 
soldados, artistas e marginais; conversou com presidentes, tiranos, 
mártires, sacerdotes, heróis, bandidos, mães desesperadas e prostitutas 
resignadas. Foi mordido por cobras, contraiu febres tropicais, vagueou 
pela selva e sobreviveu a um grave ataque cardíaco; viu-se perseguido 
por regimes repressivos e por terroristas fanáticos. Enfrentou ditaduras 
militares e todas as formas de brutalidade e exploração, correndo 
riscos inimagináveis em defesa dos direitos humanos. Tem mais 
conhecimento direto da América Latina do que qualquer outra pessoa 
que eu conheça, e vale -se dele para apregoar ao mundo os sonhos e 
desilusões, as esperanças e os fracassos de seu povo. É um aventureiro 
com pendor literário, coração compassivo e fino senso de humor. 
(ALLENDE, 2005, p. 09) 

 

Esse apanhado a respeito do escritor é somente para reforçar um pouco do seu 

perfil. A ideia é conhecer a experiência nutrida por Galeano, mas sem correr o risco de 

                                                                 
1 Isabel Allende é jornalista e escritora, nasceu em Lima (Peru), mas tem nacionalidade Chilena. É 
sobrinha de Salvador Allende.    
2 Livro publicado por Eduardo Galeano, em 1971, conhecido por apresentar a história da América Latina 
e as implicações sociais, políticas e econômicas. 



 

 

44 

 

confundir a sua produção literária com a vida do militante e sobrevivente de um sistema 

arriscado e violento. Contudo, o modelo de sua vivência é o ponto de fuga inescapável, 

uma vez que dentro de seu contexto é que se configura a obra, revelando o liame 

obrigatório entre forma literária e processo social.   

Conhecer também um pouco do livro e os seus pequenos textos que apresentam 

histórias de vários lugares da América Latina. Poesias, amores, encontros, desencontros, 

medos, dores, famílias, mulheres, amizades, política e, principalmente, a força de todas 

essas abordagens junto à memória do povo latino-americano. São muitos os temas fortes 

que sentimos tocados pela voz vigorosa ao longo da leitura. Dias e noites de amor e de 

guerra é um condensado textual, e com uma indefinição de gênero. Inconstância que 

segue, por apresentar pequenas e breves histórias, e daí ser um modelo de contos, 

minicontos, crônicas, poesia s. Esse livro segue o estilo de outros publicados por 

Eduardo Galeano, ao trabalhar os textos curtos. “A mí lo que más me gusta es narrar. 

Me siento um narrador. Yo recibo y doy. És uma ida y vuelta. Escucho voces y las 

devuelvo multiplicadas por el acto de creación, en forma de relato, de ensayo, de libros 

inclasificables...”, relatou Galeano, no El Correo de la Unesco. 

Resgatando ainda uma entrevista de Galeano à Revista Fórum (2005), pode-se  

juntar a arte do escrever à do tecer, e pensar na escrita poética que ronda o trabalho do 

jornalista. Assim como também ocorre o desencontro das palavras. Conforme ele 

mesmo esmiúça: 

 

 A palavra texto vem do latim textum, que significa tecido. Ou seja, 
quem escreve está tecendo, é um trabalho têxtil. Você trabalha com 
fios e cores, que são as palavras, as frases, os relatos. Eles vão se 
encontrando e há alguns fios que são lindíssimos, mas que não 
coincidem, não combinam... No fim, quando consigo sentir que essas 
palavras são bastante parecidas com o desejo de dizer, fico com a 
certeza de que a condição para não ser mudo é não ser surdo. Ou seja, 
só é capaz de dizer quem é capaz de escutar. Sou um caçador de vozes 
e histórias. É a realidade que me conta as coisas que acho que vale a 
pena que sejam contagiadas.  (FARIA; SOARES, 2005, p. 10)  
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      A força e a rudeza da ditadura permeiam vários contextos no livro, mostrando a 

marca literária do sistema:  

 

Quem está contra, ensina a máquina, é inimigo do país. Quem 
denuncia a injustiça comete delito de lesa pátria. Eu sou o país, diz a 
máquina. Este campo de concentração é o país: esta podridão, este 
imenso baldio vazio de homens. Quem crê que a pátria é uma casa de 
todos será filho de ninguém. (GALEANO, 2001, p. 40) 

 

 

Mesmo com a serenidade do amor, e o encontro dos corpos, eis que a força da 

ditadura aparece nos sonhos. Parece ser o amor feito para sofrer sob o efeito dessa 

questão. O livro carrega várias situações que estão em trânsito, são muitos os lugares 

percorridos e citados. 

 

Os corpos, abraçados, vão mudando de posição enquanto dormimos, 
virando para cá, para lá, sua cabeça em meu peito, minha perna sobre 
seu ventre, e ao girarem os corpos vai girando a cama e giram o quarto 
e o mundo. “Não, não”, você me explica achando que está acordada: 
“Não estamos mais aí. Mudamos para outro país enquanto 
dormíamos”. (GALEANO, 2001, p. 28) 

 

 

O especialista em jornalismo literário, Rodrigo Casarin, destacou no Jornal 

Rascunho3, em 2012, o trabalho desenvolvido por Galeano nos últimos anos e 

distinguiu o que começou como produção especificamente jornalística para um trabalho 

literário que se destacou, principalmente, nos livros mais recentes. 

 

Galeano aos poucos atingiu o melhor formato para o seu texto, não um 
formato específico ou já estabelecido e consagrado, mas uma mistura 
de conto com crônica, poesia, notícia e nota histórica, onde a base está 

                                                                 
3 Jornal literário criado em Curitiba, no ano de 2000, tem circulação mensal.  



 

 

46 

 

em algum acontecimento real, porém o conteúdo sempre deixa o leitor 
pensativo sobre onde termina a realidade e começa a imaginação do 
autor. (CASARIN, 2012, p. 18)  

 

2.1 Eduardo Galeano: narrador e testemunho pelo caminho 

 

 

Observa-se através dos curtos relatos em Dias e noites de amor e de guerra, que 

Eduardo Galeano parece montar um diário, sem ter uma ordem ou uma sequência 

datada, os textos salpicam histórias recentemente acontecidas ou resgatadas pela 

memória do narrador. Lembranças, às vezes recheadas com as dores da ditadura, 

envolvendo amigos e desconhecidos ou velhos amores.  

Em Dias e noites de amor e de guerra, muitos lugares (países, praças, estações, 

ruas) são percorridos, com lembranças suaves, dolorosas ou esperançosas, a narração de 

um reflete e envolve a muitos. 

 

 

Um amanhecer no fim de junho de 1973, cheguei a Montevidéu no 
vapor que atravessa o rio vindo de Buenos Aires. Eu estava em pé na 
proa. Tinha os olhos fixos na cidade que lentamente avançava na 
neblina. Minha terra tinha sido atingida por duas desgraças e eu não 
sabia. Paco Espínola estava morto e os militares tinham dado um 
golpe de Estado e tinham dissolvido os partidos, os sindicatos e todo o 
resto. (GALEANO, 2001, p. 91)  

 

 

Mas esses breves textos, que são rascunhados e apontados por Galeano como 

verídicos, também devem conter os traços e o minucioso tom da invenção literária. Esse 

tom perpassará todos os pequenos relatos, alguns com mais e outros com menos marcas 

de realidade, mas não menos carregados de poesia, criticidade, reflexão e tantos 

propósitos. Para dar início ao livro, o alerta: “Tudo o que aqui é contado aconteceu. O 



 

 

47 

 

autor escreve tal como a memória guardou. Alguns nomes, poucos, foram mudados. 

Calella de la Costa, agosto de 1977.”   

Em Dias e noites de amor e de guerra, o leitor é arrastado para vários lugares e 

em tempos diversos. Um andarilho que compactua com muitas realidades. Assistindo a 

perseguições, violências, cenas de amor, alimentando a alma de aprendizados para a 

sobrevivência. O livro parece querer cúmplices. Na verdade, ele não busca leitores, ele 

vaga por muitos países e traduz com precisão muitas situações, às vezes com crueldade 

e frieza. Às vezes, com leveza e muito humor. Aos que forem sensíveis às causas e aos 

depoimentos, firma-se a certeza de que tudo acontece muito próximo.  

Tudo muito real e presente em um mundo que identifica o que foi vivido, e não 

são muitos os que ficaram para repassar as histórias. A cumplicidade e a memória que 

chegam balançando e resgatando os acontecimentos, fazem do leitor uma testemunha  

de situações prazerosas e desgastantes.  

A propriedade nos relatos também aproxima a figura do narrador à figura de 

testemunho, e por isso é interessante destacar a opinião de Alfredo Bosi. Para a situação 

específica de Galeano e a veracidade em conviver e testemunhar várias ocorrências 

entre os amigos e até mesmo com ele, Galeano é uma testemunha carregada em 

opiniões e artimanhas literárias para repassar todas as experiências vividas.  

 

 

A testemunha é desafiada a reelaborar as suas opiniões convencionais e 
o narrador hesita com receio de cair vítima de preconceitos endurecidos. 
E afinal, o que será o preconceito se não a generalização abusiva de 
alguma experiência, real sim, mas singular e descontínua em relação a 
outras de que a aproxima o nosso arbítrio? (BOSI, 1995, p. 317)  

 

 

 

A realidade enfrentada por muitos países da América Latina, em se tratando de 

desgaste político e sistema de afronta à liberdade e a democracia, era uma situação dura 

e jogava a população a uma frágil convivência com a violência. Galeano organizou 

vários relatos com o título de Sistema, e as entrelinhas deixam escorrer medo.  

 

 



 

 

48 

 

Plano de extermínio: arrasar a erva, arrancar pela raiz até a última 
plantinha ainda viva, regar a terra com sal. Depois, matar a memória 
da erva. Para colonizar as consciências, suprimi-las; para suprimi-las, 
esvaziá-las de passado. Aniquilar toda prova de que na comarca houve 
algo mais que silêncio, cadeias e tumbas. Está proibido lembrar. 
Formam-se quadrilhas de presos. Pelas noites, os obrigam a tapar com 
pintura branca as frases de protesto que em outros tempos cobriam os 
muros da cidade... (GALEANO, 2001, p. 193)  

 

 

2.2 Muitas mulheres, muitas histórias e reações 

 

O acúmulo de sentimentos também surge em personagens de Dias e noites de 

amor e de guerra, as mulheres que representam força, atrevimento e autonomia se veem 

na mira descontrolada de alguma violência seja moral, sexual ou física.   

Muitas foram as recordações violentas envolvendo mulheres, ao longo da leitura 

de Dias e noites. Estupro, perseguição política, tortura e muitas marcas perpassaram as 

linhas e entrelinhas dos relatos. 

 

 

Um famoso playboy latino-americano fracassa na cama de sua amante. 
“Ontem à noite bebi demasiado”, se desculpa na hora do café da 
manhã. Na segunda noite, a culpa é do cansaço. Na terceira noite troca 
de amante. Depois de uma semana vai consultar um médico. Tempos 
depois, começa a psicanálise. Experiências submergidas ou 
suprimidas vão surgindo, sessão após sessão, à superfície da 
consciência. E lembra: 1934. Guerra do Chaco. Seis soldados 
bolivianos perambulam pela puna buscando sua tropa. São os 
sobreviventes de um destacamento em derrota. Se arrastam pela estepe 
gelada sem ver alma ou comida. Este homem é um deles. Uma tarde 
descobrem uma indiazinha que leva um rebanho de cabras. A 
perseguem, derrubam, violam. Entram nela um atrás do outro. Chega a 
vez deste homem, que é o último. Ao se atirar sobre a índia, percebe 
que ela já não respira. Os cinco soldados formam um círculo à sua 
volta.Cravam os fuzis em suas costas. E então, entre o horror e a 
morte, este homem escolhe o horror. (GALEANO, 2001, p. 155)  

 

 

A dinâmica da vida social não pode e não deve parar é o que mostra a cadência 

do relato.  O ritmo do trabalho e o descompasso dos acontecimentos parecem narrados 
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com atropelo. O suicídio de uma garota é motivo de comoção, por alguns segundos, e é 

uma reflexão que não precisa de muitos minutos, bastam alguns segundos para 

lamentar. O vivido e o sonhado entram em combustão, em meio ao corre-corre 

cotidiano e ao lamento de uma morte. No final das contas, uma morte é só mais uma 

morte. O ritmo não pode parar, é só mais uma que se vai. Em meio ao metrô e ao 

suicídio. Parece não haver interesse ou tempo a perder. 

 

 

Daquela primeira época em Buenos Aires, ficou-me uma imagem que 
não sei se vivi ou sonhei em alguma noite ruim: a multidão apinhada 
em uma estação do metrô, o ar pegajoso, a sensação de asfixia  e o 
metrô que não vinha. Passou meia hora, talvez mais, e então se soube 
que uma moça tinha se jogado nos trilhos da estação anterior. No 
começo houve silêncios, comentários em voz baixa, e como de 
velório: “Coitada, coitadinha”, diziam. Mas o metrô continuava sem 
aparecer e começava a ficar tarde para chegar ao trabalho...   
(GALEANO, 2001, p. 170) 

 

 

Morte, violência, ameaça e temores estão caminhando junto em várias situações 

apresentadas. Um batalhão de homens armados, ao mesmo tempo em que amedronta, 

pode significar a salvação. Analisar a forma de escapar da morte é sempre uma surpresa. 

Por alguns instantes, há uma comunhão com a natureza, a natureza da morte e da vida é 

acompanhada de muito perto. 

 

Ao amanhecer, mandaram que ela saísse de um automóvel. Apertaram 
seu corpo contra uma árvore. Ela estava de costas e com os olhos 
vendados, mas sentia que vários homens se punham em fila e se 
ajoelhavam. Escutou o clic das armas. Uma gota de transpiração 
correu por sua nuca. E então a rajada. Depois Ana descobriu que 
continuava viva. Apalpou o corpo; estava inteira. Escutou ruídos de 
motores que se afastavam. Conseguiu soltar-se, e arrancou a venda. 
Chovia, e viu o céu muito escuro. Em algum lugar latiam cachorros. 
Ela estava rodeada de árvores altas e velhas. – Uma manhã feita para 
morrer – pensou. (GALEANO, 2001, p. 60) 
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 O atrevimento em viver e tentar enfrentar a realidade com desprendimento e 

tranquilidade também está presente nas mulheres, não existe só a narrativa do terror e da 

opressão. Enquanto que para algumas é difícil viver e enfrentar o peso político da 

ditadura e de outras desigualdades; outras conseguem encarar a dinâmica social com 

muita leveza e movimento, associando a arte e a liberdade em transitar, sem receio.  

 
 
 
Na estação do metrô, a multidão abre caminho para a moça cantora. 
Ela caminha balançando o corpo docemente. No violão leva 
pendurado um cesto de palha, onde as pessoas jogam moedas. A moça 
tem cara de palhaço e, enquanto caminha, canta e pisca para as 
crianças. Ela canta melodias quase secretas em meio ao barulho da 
estação. (GALEANO, 2001, p. 63)  
 
 
 
 

A pressão política amedronta, mas também faz com que muitas mulheres saibam 

se sobressair, independente de idade. Elas parecem aproveitar e enxergar melhor a 

realidade. A vida flui com mais clareza e sem o grande temor que pode acompanhar as 

inexperientes. O olhar crítico também é o mesmo que repassa a serenidade e enxerga no 

encontro com o neto, a paz de conviver com a família.  

Galeano reproduz o chamego e o apego familiar como algo que parece ser 

simbólico, o encontro de gerações com as quais convive, passa por situações políticas 

equivalentes às suas e enfrenta o temor com serenidade e cuidado, mesmo sabendo dos 

perigos. 

Assim, ao anunciar uma visita e reencontro com a avó, Galeano intitula este 

momento como “Essa velha é um país”. A senhora (avó) demonstra toda a felicidade ao 

rever o neto, e transforma o encontro de gerações em um instante engraçado e reflexivo. 

O impacto entre a avó e o neto carrega o lado emocional- familiar, mas também 

caracteriza o lado político e as lembranças existentes entre o Uruguai e a Argentina. 

Silêncio e medo são palavras que surgem em meio às recordações e as referências 

atuais. A sujeira também é citada e referenda a situação do país.   
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A última vez que a Avó viajou para Buenos Aires chegou sem 
nenhum dente, como um recém-nascido. Eu fiz que não percebi. 
Gabriela tinha me advertido, por telefone, de Montevidéu: “Está muito 
preocupada. Me perguntou: Eduardo não vai me achar feia?” A Avó 
parecia um passarinho. Os anos iam passando e faziam com que ela 
encolhesse. Saímos do porto abraçados. Propus um táxi. – Não, não – 
disse a ela. – Não é porque ache que você vá ficar cansada. Eu sei que 
você aguenta. É que o hotel fica muito longe, entende? Mas ela queria 
caminhar. – Escuta, Avó – falei.  - Por aqui não vale a pena. A 
paisagem é feia. Esta é uma parte feia de Buenos Aires. Depois, 
quando você tiver descansado, vamos juntos caminhar pelos parques. 
Parou, me olhou de cima a baixo. Me insultou. E me perguntou, 
furiosa: - E você acha que eu olho a paisagem, quando caminho com 
você? Se pendurou em mim.  – Eu me sinto crescida – disse – debaixo 
da tua asa. Me perguntou: “Você lembra quando me levava no colo, 
no hospital, depois da operação?” Falou-me do Uruguai, do silêncio e 
do medo:  - Está tudo tão sujo. Está tão sujo tudo. (GALEANO, 2001, 
p. 116-117) 
 

 

 

É interessante notar que o encontro entre dois adultos de uma mesma família 

acaba mostrando o choque entre as gerações, e ao mesmo tempo, faz parecer o encontro 

entre crianças felizes. O vigor, a disposição e até mesmo a falta de dentes entrelaçam e 

confundem as fases da infância, juventude e adulta, entre os personagens, Galeano e a 

sua avó, existem a emoção e o desejo de estarem juntos. 

 

 

  - Mas, ô velha – falei. – Se a senhora vai viver duzentos anos. Não 
me fale da morte, que a senhora ainda vai durar muito.  – Não seja 
perverso – respondeu. Disse que estava cansada de seu corpo.  – Volta 
e meia eu falo para ele, para meu corpo: “Não te suporto”. E ele 
responde: “Eu tampouco”.  – Olha – disse ela, e esticou a pele do 
braço. Falou da viagem: - Lembra quando a febre estava te matando, 
na Venezuela, e eu passei a noite chorando, em Montevidéu, sem 
saber por quê? Na semana passada, disse para Emma: “Eduardo não 
está tranquilo”. E vim. E agora também acho que você não está 
tranqüilo. (GALEANO, 2001, p. 117-118) 

 

 

Pode-se perceber a cumplicidade e o entendimento entre os dois: neto e avó. O 

desgaste vivido e enfrentado em casos de doença ou situação política mostra a afinidade 

e a ligação sentimental entre eles.   
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As mulheres que circulam pelas tantas histórias resgatadas estão cercadas 

também pela arte e pela ruptura atrevida dos sentimentos. Elas estão em vários espaços 

e fazendo muitas coisas: passeando, lutando, amando, escrevendo, apreciando arte, 

cultivando a terra. Ainda que estejam morrendo e cercadas pela violência, também estão 

amando, falando e deixando marcas pelos caminhos. Enxergar e reconhecer isso, talvez, 

seja um sinal de liberdade e de alternativa para as que não estão protagonizando grandes 

histórias.  

Ao compartilhar vários encontros e ter uma grande rede de amizades, Galeano 

demonstra ser um confidente e observador de sentimentos. Ele revela com beleza e 

simplicidade, os mistérios que segue desvendando ao lado das suas companhias. Relata 

com naturalidade e poesia a descoberta da paixão, consegue transpor os adjetivos, gorda 

e sábia, para o mundo encantado da paixão. O que deveria ser um encontro entre 

amigos, se transforma em reinvenções de personagens e sentimentos.   

 
 
 
Resolvemos, Reina e eu, visitar o Museu do Prado. Reina, 
companheira de delegação ao aniversário do assalto ao quartel 
Moncada, era uma avó gorda e sábia, professora de várias gerações, 
com um incansável brilho de inteligência nos olhos e um jeito muito 
seu de suspirar. Tínhamos nos transformado em cupinchas na longa 
viagem. Por obra e graça do bloqueio me ofereciam, naquela tarde, 
uma experiência desejada há muito tempo: ver os cavalheiros de El 
Greco tal como tinham sido pintados por sua mão, a luz de Velázquez 
não mentida nas reproduções e, acima de tudo, a pintura negra de 
Goya... Chegamos às portas do museu. O Paseo del Prado estava uma 
maravilha naquele meio-dia limpo de verão. – Tomamos um 
cafezinho, antes de entrar? Havia mesas nas calçadas. Pedimos café e 
xerez seco. Reina não guardava rancores, mas bocejava ao recordar 
seu primeiro matrimônio. Tinha vivido uns anos de mãe formal e dona 
de casa. Uma noite, numa festa, foi apresentada a um senhor. Deu-lhe 
a mão e ele apertou-a e a reteve, e ela sentiu, pela primeira vez, uma 
eletricidade desconhecida, e de repente descobriu que seu corpo tinha 
vivido, até esse instante, mudo e sem música. (GALEANO, 2001, p. 
174 - 175)   
 
 
 

Dessa forma, o casal amigo consegue transformar um momento de café, em um 

paradoxal relato amoroso e artístico. O enfadonho casamento e o acender para uma 

paixão traz a descoberta sinestésica para Reina – o seu corpo vivia mudo, sem música. 

Galeano carrega a história dos cupinchas em elementos artísticos, sensoriais e 
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sentimentais, na esperançosa lógica de que tudo pode se transformar, basta acreditar na 

arte e nos sentimentos.  

Reconhecer os enfrentamentos e os temperamentos diversos que podem se 

chocar, mas conviver em respeito. Quem não pode viver um conflito e/ou presenciar um 

desentendimento e ainda assim, avaliar e brincar com a situação? Em Dias e noites de 

amor e de guerra todos os tipos de acontecimentos podem surgir e provocar comoção e 

uma reflexão junto ao narrador. Testemunha e confidente de muitas histórias, ele avalia 

e reconhece entre suas relações os desgastes e as incompatíveis situações com 

alguns(mas). Em meio aos encontros amenos, os temperamentos mais fortes também 

deixam algumas personagens identificadas. Galeano não deixa nem mesmo a filha 

escapar da avaliação e da transparente conversa, chega a compará- la com um mito 

masculino do cinema americano (Humphrey Bogart), devido à semelhança ao acender 

um cigarro. Mais uma vez, Galeano observa, narra e consegue dar voz e reconhecer a 

força da filha. São muitas as que estão no seu caminho e conseguem, de certa forma, 

impressioná- lo. 

 
 

Verônica e eu nos escrevíamos cartas violentas. Havia silêncios 
prolongados, às vezes. Cada um ficava esperando que o outro descesse 
do cavalo – e no fundo cada um sabia que o outro não desceria. 
Questão de estilo. Verônica acende o cigarro como Humphrey Bogart. 
Segura o fósforo enquanto fala de qualquer coisa, e quando a chama já 
está queimando suas unhas a aproxima, lenta, ao cigarro. Ergue uma 
sobrancelha, acaricia o queixo, e apaga a chaminha soprando fumaça 
pelo canto da boca. Quando veio me ver, em Buenos Aires, disse: - Se 
você e eu não fôssemos pai e filha, já teríamos nos desquitado há 
muito tempo. (GALEANO, 2001, p. 127)   
 

 
É interessante notar que são muitos fatos e perfis diferentes, cada qual vivendo 

uma diversidade louca. Ao comparar uma obra de arte, com o continente e ainda com a 

mulher, a América passa a ser decifrada em um dos muitos fragmentos do livro. Uma 

conversa de mesa de bar metaforiza a América e a relação de descobrimento através dos 

seus descobridores. 

Os pontos de encontros estão sempre fervilhando de pessoas amigas e as 

abordagens são muitas. Discussões que abordam traços e metáforas artísticas enchem as 

mesas de bar e as mentes dos artistas. Divagar a respeito do histórico enfrentado no 
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continente e de tantas outras situações através da arte, este é o contexto ideal para uma 

reflexão política-artística.    

 
  
 
Ao cair da tarde, sento em uma mesinha do café I Musici. Chino 
Foong, recém-chegado de Caracas, me mostra as fotos de um mural e 
de alguns quadros que pintou recriando os rostos e temas de Leonardo, 
Van Gogh e Matisse. Mostra os seus últimos desenhos e serigrafias. 
Fala sobre uma exposição que projeta fazer. – É a história da América 
– diz Chino – vista através da Primavera de Botticelli. Fico olhando 
para ele.  – Entende? Toda a história de pilhagem e matança através 
dessa mulher. Porque essa mulher nua é a América. Entende? E diz: - 
Quando olho a Gioconda, vejo como ela envelhece. Posso emputecê-
la, posso inventar-lhe outra memória. Mas com essa mulher de 
Botticelli me acontece o contrário. Se a envelheço, não existe. Isolo as 
mãos, os olhos, um pé, não adianta: não posso magoá-la por nenhum 
lado. Penso no assombro da América nos olhos dos conquistadores.  – 
Carlos V foi um momentinho na História e no fundo não pôde fazer 
nada a ela – diz Chino. – Teddy Roosevelt não pôde fazer-lhe nada. E 
os de agora também não põem.  – Todos a perseguiram – ri ele. – E 
Colombo, que foi o primeiro a entrar, morreu sem perceber. 
(GALEANO, 2001, p. 96)  
 
 
 
 

Assim, a reconstrução dos passos históricos é facilmente tratada com a veia 

criativa e artística de muitos que possuam coragem e criatividade para tanto. Os delírios 

de mesa de bar também são ricos em provocações e criticidade. Acaba que o universo 

que aparece no livro Dias e noites de amor e de guerra é muito rico em referências 

artísticas, os elementos sociais, políticos e artísticos se cruzam com muita facilidade. A 

produção literária permanece ilustrada por esses elementos em vários contextos.   

Ao transitar pelo mundo da arte, as mulheres espocam como santas ou putas, não 

há um controle rígido nem delicado para resgatar as versões para algumas delas. Não há 

motivos para pudores. Elas existem e estão pelas ruas perambulando, estão nas redações 

trabalhando e ainda estão retratadas em telas com os seus muitos significados. Brincar 

com a interpretação e descoberta da América através de muitos retratos e situações com 

personagens femininas deixa em atenção os muitos papéis assumidos e nem sempre 

enxergados.  
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Em sua casa de Havana, Bola de Nieve me sufocou de perguntas sobre 
Montevidéu e Buenos Aires. Queria saber o que tinha sido feito da 
vida das pessoas e lugares que ele tinha conhecido e gostado trinta ou 
quarenta anos antes. Em seguida entendi que não tinha sentido 
continuar dizendo: “Já não existe” ou: “Foi esquecido”. Ele também 
compreendeu, acho, porque começou a falar de Cuba, disso que ele 
chamava de yoruba-marxismo-leninismo, síntese invencível da magia 
africana e da ciência dos brancos, e passou horas contando estórias da 
alta sociedade que antes pagava para que ele cantasse: “Rosália Abreu 
tinha dois orangotangos. Vestia os dois com macacões. Um servia o 
café da manhã, o outro fazia o amor com ela”. Mostrou-me quadros de 
Amália Peláez, que tinha sido sua amiga:  - Morreu de burra – disse. – 
Aos setenta e um anos ainda era senhorita. Nunca tinha tido um 
amante ou amanta nem nada. (GALEANO, 2001, p. 177)  
 
 
 

A arte de enxergar e contar as pequenas histórias, Galeano não diminui a 

intensidade e a reflexão em torno dos acontecimentos. Sejam lampejos de poesia ou de 

violência, realidade ou fantasia, tudo ganha um contorno forte e emocionante. Associar 

algumas narrativas com a situação enfrentada por muitos países que enfrentaram a 

ditadura e outros contextos sociais é o que ocorre de mais natural.  

 

 

Esta mulher viu morrer seu melhor amigo. Estavam ocupando uma 
fábrica, nos subúrbios de Santiago do Chile, nos dias seguintes ao 
golpe. Esperavam armas para resistir. Foi esquartejado na tortura, mas 
não disse que a conhecia. Foi arrastado até onde ela estava. Por onde 
passava ia deixando um caminho de sangue. Continuou negando. Ela 
escutou que o oficial dava a ordem de fuzilá -lo. Foi atirado contra 
uma parede e o carabinero tomou distância e vacilou. De repente 
ergueu o fuzil, apontou, e ela viu como estava a cabeça do amigo. 
Então o carabinero lançou um uivo e atirou o fuzil e saiu correndo, 
mas não chegou longe. O oficial disparou-lhe uma rajada na cintura e 
partiu-o pela metade. (GALEANO, 2001, p. 103)   

 

 

De toda forma, os relatos chegam carregados de emoção. Amizades que se 

transformam em histórias silenciadas e abafadas. Sustentar a omissão de informações é 

o caminho para a morte ou qualquer outro tipo de castigo, sempre reforçado pela 

violência. Quem nutre amigos, em uma situação extrema de perseguição, há de nutrir 

profundas lembranças.  
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2.3 Os lugares do amor e da guerra... 

 

 

 

Em muitos trechos presentes em Dias e noites de amor e de guerra é possível 

notar o mapeamento e a imensidão de territórios percorridos. São muitos países e muitas 

terras que nos serão apresentados, por vezes alimentando fugas, e por vezes servindo de 

abrigos. Os países envoltos no medo estarão cobertos por armas e ameaças, muitos estão 

desamparados e vivem somente nas lembranças e recordações das pessoas. A riqueza  

está em forma de liberdade e segurança, essas talvez sejam as moedas disputadas e 

procuradas em muitos bolsos, pelos que fogem e não disfarçam a tristeza e o receio. 

Esses roteiros, esses lugares – Quito, Buenos Aires, Uruguai, Brasil, Lima e 

tantos mais – alimentarão chão que são raízes. O que está enraizado entrecruzando essas 

vidas, também estará nas lembranças e memórias de muitos. 

 

 

Em meados de 1973 Juan Domingo Perón voltou à Argentina depois 
de dezoito anos de exílio. Foi a maior concentração política de toda a 
história da América Latina. Nos prados de Ezeiza e ao longo da 
autopista se reuniram mais de dois milhões de pessoas que chegaram, 
com filhos e bumbos e violões, de todos os lugares do país. O povo, 
de paciência longa e vontade de ferro, tinha recuperado seu caudilho e 
devolvia-o à sua terra, abrindo para ele a porta da frente. Havia um 
clima de festa.  (GALEANO, 2001, p. 19)  

 

 

O lugar que acolhe também é o lugar que amedronta. O berço de muitos passa a 

ser um lugar de perigo. O sentimento de pertencimento e o emocional vão transformar 

vários lugares em refúgios. Um chão seguro para viver/sobreviver pode ser algo raro, 

para muitos que se arriscam em contrariar ou questionar o sistema sociopolítico.  

Profissionais, famílias e a sociedade civil em sua simplicidade passam a encarar 

um mundo itinerante de dúvidas e inseguranças. O caminho que cotidianamente é 
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vivenciado passa a não ser o mais confiável. Na cadência das incertezas e violências, 

fugir da rudeza e crueldade é a melhor alternativa. 

Assumir uma vida cigana é o que acontece a quem está em risco. Lutar contra o 

tempo e não ter a relação de pertencimento com nenhum lugar e a ninguém. Essa é a 

impressão que passa, ao ler pequenos trechos. Galeano reproduz a impressão cigana do 

perigo. Pela manhã, pode ser uma coisa, mas a tarde e a noite, a história já pode ter 

mudado. A fugacidade do perigo está entrelaçada com o ritmo das criações textuais  

como podemos perceber.  

 

Perdi várias coisas em Buenos Aires. Pela pressa ou por azar, ninguém 
sabe onde foram parar. Saí com um pouco de roupa e um punhado de 
papéis. Não me queixo. Com tantas pessoas perdidas, chorar pelas 
coisas seria desrespeitar a dor. Vida cigana. As coisas me 
acompanham e vão embora. São minhas de noite, perco-as de dia. Não 
estou preso às coisas; elas não decidem nada.  (GALEANO, 2001, p. 
07) 

 

Pode-se perceber a rapidez dos acontecimentos e dos testemunhos, e o tempo 

não permite lamentar ou sofrer. Como foi citado: as coisas não prendem ninguém, elas 

não decidem.   

Em alguns momentos, o desejo de possuir a terra pode representar a ganância ou 

o símbolo de poderio e, ao mesmo tempo, a terra pode ser nada mais do que a simples e 

natural sobrevivência de muitos. A relação de subsistência está incorporada aos povos 

de muitas regiões da nossa América Latina, mas com o avanço e associação do capital à 

exploração das terras, a ganância e a conquista das terras também foram sinônimo de 

conquista para os homens. O encantamento e a sobrevivência foram perdendo espaço 

para a apropriação e exploração de espaços. 

O que parece ser um simples exemplo ficcional de poder e de papéis que devem 

ser cumpridos, acaba se transformando em modelo de abuso de poder. A desarmonia 

entre as pessoas pode surgir a partir de algo muito simples. A força estabelecida nas 

relações entre as pessoas está dissimulada e, ao mesmo tempo, identificada ao exercício 

das funções.  
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Me vem à cabeça uma coisa que me contou, há uns cinco ou seis anos, 
Miguel Littin. Ele acabava de filmar La Tierra Prometida no vale de 
Ranquil, uma comarca pobre do Chile. Os camponeses do lugar 
faziam o papel de extras nas cenas de massa. Uns se representavam a 
si mesmos. Outros faziam o papel de soldados. Os soldados invadiam 
o vale e a ferro e fogo arrancavam as terras dos camponeses. O filme 
era a história da matança. No terceiro dia, começaram os problemas. 
Os camponeses que vestiam farda, andavam a cavalo e disparavam 
balas de festim se tinham feito arbitrários, mandões e violentos. Eles 
acossavam os outros camponeses depois de cada dia de filmagens.   
(GALEANO, 2001, p. 187 - 188) 

 

 

Dessa forma, pode-se perceber que até ao simular através da arte a questão do 

domínio da terra pode revelar a ganância e a força humana, em busca do poder. Ao 

metaforizar através de uma simples gravação de filme, o retrato do desgaste que envolve 

a exploração da terra está bem representado.   

A exploração do sistema colonial parece não ter fim. Algo histórico que também 

se transforma em atemporal; mudam alguns personagens, mas o sistema opressor 

continua reproduzindo o desgaste entre as pessoas. São resgates textuais que mesclam 

uma narração histórica com o sentimento de opressão vivido por vários povos do 

continente. 

Ao relatar alguns fatos históricos que são reproduzidos através da lógica da 

tradição, também podemos perceber a intervenção de algumas instituições sociais, entre 

elas a igreja. O papel exercido pelos representantes da igreja, nem sempre está 

vinculado ao bem estar e a paz. Ao ler alguns fatos, percebe-se que a harmonia nem 

sempre era o alvo almejado. O desgaste e o extermínio dos índios é um exemplo da 

degradação e da exploração social. Ao trazer de forma objetiva e crua a situação 

enfrentada em alguns lugares, podemos perceber as estratégias milagrosas que atuaram 

em favor da igreja e do capitalismo e contra a comunidade indígena.  

 
 
 
Havia dois povoados indígenas que eram vizinhos. Viviam das 
ovelhas e do pouco que a terra dava. Cultivavam, em patamares, a 
ladeira de uma montanha que desce até um lago muito belo, perto de 
Quito. As duas aldeias tinham o mesmo nome e se odiavam. Entre 
uma e outra havia uma igreja. O padre morria de fome. Uma noite 
enterrou uma Virgem de madeira e jogou sal em cima. Ao amanhecer, 
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as ovelhas cavaram a terra e apareceu a Milagrosa. A Virgem foi 
coberta de oferendas. Das duas aldeias traziam alimentos, roupas e 
enfeites. Os homens de cada aldeia pediam à Virgem a morte dos 
homens da aldeia vizinha e, pelas noites, os assassinavam a facão. 
Dizia-se: “É a vontade da Milagrosa”. Cada promessa era uma 
vingança e assim os dois povoados, que chamavam Pucará, se 
exterminaram mutuamente. O padre ficou rico. Aos pés da Virgem 
tinham ido parar todas as coisas, as colheitas e os animais. Então uma 
cadeia hoteleira internacional comprou por um punhado de moedas as 
terras sem ninguém. Nas margens do lago se levantará um centro 
turístico. (GALEANO, 2001, p. 101)  

 

 

 

Dessa forma, ao procurar entender o desgaste social vivido é temeroso imaginar 

que as linhas das histórias nem sempre conseguem reproduzir tal qual, o fato realmente 

aconteceu. Mas não ameniza a dolorosa simbologia do sofrimento e das circunstâncias 

vividas.  Resgatar esses acontecimentos é trazer à tona esses personagens que rondam 

até hoje as nossas vidas. 

Percorrer o livro é testemunhar a violência através das linhas que apontam para 

muitas torturas. A exposição à fome, ao julgamento, às informações faz de Dias e noites 

um diário malfadado de surpresas. São muitos espaços de desmandos e o emaranhado 

de situações de desgoverno aproxima muitas histórias de sofrimento. A impressão é a de 

que muitos lugares assumem o papel de um. 

Uruguai, Chile, Brasil, Paraguai se desconstroem e se reformulam em várias rotas 

de fuga. Em alguns momentos, deixam nascer a esperança e em outros, arrastam 

somente a morte. O olhar para relatar esses percursos desastrosos que vão aparecendo é 

o mesmo que se sensibiliza para reconhecer que a situação violenta da ditadura passa a 

ser aceita, e é preciso ironia para denunciar e provocar a reflexão. Assim como o 

jornalismo pode esclarecer, em alguns momentos ele pode ocultar, basta saber quem 

está por trás de cada interesse. A ironia e o choque na literatura acabam servindo para 

esclarecer e provocar o leitor. Sendo conivente com o que acontece, somente quem 

quiser. 

 

 

Meio milhão de uruguaios fora do país. Um milhão de paraguaios, 
meio milhão de chilenos. Os barcos zarpam repletos de rapazes que 
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fogem da prisão, do fosso ou da fome. Estar vivo é um perigo; pensar, 
um pecado; comer, um milagre. Mas quantos são os desterrados 
dentro das fronteiras do próprio país? Que estatística registra os 
condenados à resignação e ao silêncio? O crime da esperança não é 
pior que o crime das pessoas? A ditadura é um costume da infâmia: 
uma máquina que te faz surdo e mudo, incapaz de escutar, impotente 
para dizer e cego para o que está proibido olhar. O primeiro morto na 
tortura desencadeou, no Brasil, em 1964, um escândalo nacional. O 
morto número dez na tortura quase nem apareceu nos diários. O 
número cinquenta foi normal. A máquina ensina a aceitar o horror 
como se aceita o frio no inverno. (GALEANO, 2001, p. 79) 
 
 

 

O choque emocional acaba ultrapassando os limites geográficos e as fronteiras 

literárias levam o leitor para o universo da arte. São várias interferências e lembranças 

às obras de artes, escritores, jornalistas, pintores e tantos outros do contexto artístico. 

Galeano conta com uma linguagem leve e lírica, que ainda que retrate tristezas há um 

tom poético em seu tom triste.    

  
 

 
Um amanhecer no fim de junho de 1973, cheguei a Montevidéu no 
vapor que atravessa o rio vindo de Buenos Aires. Eu estava em pé na 
proa. Tinha os olhos fixos na cidade que lentamente avançava na 
neblina. Minha terra tinha sido atingida por duas desgraças e eu não 
sabia. Paco Espínola estava morto e os militares tinham dado um 
golpe de Estado e tinham dissolvido os partidos, os sindicatos e todo o 
resto. (GALEANO, 2001, p. 91)  

 

 

 

Ao mapear e citar tantos lugares, Dias e noite de amor e de guerra passa a ser um 

recanto de terras e lugares em que muitos vivem, sofrem, amam e acumulam emoções 

que transbordam nas palavras. Ao reforçar a dificuldade no acesso à terra, Galeano 

também fortalece através de suas recordações a opinião que nutre a respeito do assunto: 

 

 

Al igual que en la Teoría de la Dependencia, Galeano culpa 
directamente al latifundio de ser el principal obstáculo interno al 
desarrollo económico, cultural y social del continente. En 1971, al 
momento de publicar Las Venas Abiertas de América Latina, el autor 
registra que: “Apenas un cinco por ciento de la superficie total (de la 
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tierra) se encuentra bajo cultivo: la proporción más baja del mundo y, 
en consecuencia, el desperdicio más grande”. (DOMINGUEZ, 2012, 
p. 05). 
 
 
 
 

2.4 Conhecer é correr risco...  

 

 

Em Dias e noites de amor e de guerra, muitas lembranças percorreram as ruas e 

as redações de jornais. O circuito jornalístico de muitos na América Latina era mantido 

sobre controle. O dito e o não dito nas linhas e entrelinhas das revistas e jornais das 

redações eram monitorados, isso podia implicar inúmeros riscos para os profissionais. 

Alinhar a educação, o jornalismo e a capacidade de autoconfiança e esclarecimento das 

pessoas, faz surgir um mundo capaz de criticar e vigiar o que acontece. Talvez, algo 

muito questionador e perigoso, e intrínseco à nossa sociedade/cultura desde muito 

tempo. 

 

  

Villar vinculava estes casos argentinos a outros assassinatos 
internacionais com cheiro de petróleo. E advertia em seu artigo: “Se 
você, leitor, souber que depois de escrever estas linhas fui atropelado 
por um ônibus, pense com maldade – e acertará”. (GALEANO, 2001, 
p. 9) 

 

 

A relação desgastante que envolve o meio jornalístico e o nível de formação das 

pessoas, sempre impõe o controle e a mediação social do público. Esse desnível e 

liberdade que não se encontra na literatura, ultrapassam os limites literários e extrapola 

na vivência atual. Séculos e séculos de um modelo violento de formar cidadãos. Os 

escritores contam histórias que parecem manter presas as vontades da educação e da 

mídia. Muitos são os desatinos que constroem esse modelo que busca controlar e 

restringir o acesso à formação das pessoas.  
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Pouco depois do golpe de Estado, o governo militar ditou novas 
normas para os meios de comunicação. Segundo o novo código de 
censura, estava proibido publicar reportagens ou entrevistas feitas na 
rua, e opiniões não especializadas sobre qualquer tema. Apoteose da 
propriedade privada. Não só tinham dono a terra, as fábricas, as casas 
e as pessoas: também tinham proprietários os temas. O monopólio do 
poder e da palavra condenava ao silêncio o homem comum. Era o fim 
de Crisis. Pouco podíamos fazer, e sabíamos disso. (GALEANO, 
2001, p. 161)  
 
 
 

Um processo histórico e degradante que ainda mantém as formas de agir  

fragilizadas. Ingenuidade que se destrói com a violência da não educação, do não acesso 

às informações. Tudo isso, contado nas linhas dos que não temem relatar o modelo 

antigo e repetido há muito. 

   

 

Carta de Juan Gelman, de Roma. Ele era secretário de redação da 
revista. Fazia tempo que estava condenado. Tomou um avião; se 
salvou por um triz. “Há três semanas estou com taquicardia”, escreve, 
“e não posso evitar. Não porque me sinta culpado – cristã, 
estupidamente culpado -, mas porque estou longe e, sobretudo, porque   
gravidade do que ocorre aí choca aqui com uma parede de borracha. 
Me agarram fúrias e tristezas irrefreáveis, e como resultado final esta 
taquicardia que não me deixa nem respirar”. (GALEANO, 2001, p. 
80) 

 
 

Toda e qualquer fonte de conhecimento pode ser encarada como inimiga do 

sistema que existe para controlar as pessoas. O saber e a criatividade dos artistas, 

jornalistas, professores passam por uma espécie de monitoramento. Cada passo parece 

ser vigiado e acompanhado de forma violenta e minuciosa. A sociedade passa a 

conviver com restrições e limitar, de alguma forma, a sua liberdade de expressão. Para 

alguns, o instrumento e a capacidade de lidar com os meios de comunicação pode ser 

um risco.  Livros, revistas e outros meios podem ser encarados como símbolos de 

instrução e isso incomoda. 

 

 

Orlando Rojas é paraguaio, mas vive em Montevidéu há anos. Conta  
que uns policiais surgiram em sua casa e levaram os livros. Todos: os 
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de política e os de arte, os de história e os de flora e fauna. No grupo 
havia um sujeito jovem, sem uniforme, que se punha lívido e uivava, 
ante certos títulos, como um inquisidor ante uma festa de bruxas. Um 
oficial desafiou Orlando:  - Vocês gritam muito, mas são uma meia 
dúzia.  – Somo meia dúzia. Por enquanto somos meia dúzia – disse o 
paraguaio, que fala muito devagar. – as quando formos sete... 
Levaram-no também. Ficou preso e depois o soltaram. Na semana 
seguinte tornaram a prendê-lo: - Seu depoimento sumiu. Foi 
maltratado e depois expulso do Uruguai. Em Buenos Aires, a polícia 
estava esperando por ele. Tiraram seus documentos.  – Tive sorte – diz 
Orlando. – Vá embora – digo. – Eles vão te matar. (GALEANO, 2001, 
p. 59)   

 

 

Ao mesmo tempo em que se tem o acesso à informação como a certeza do 

conhecimento, também é interessante conhecer os relatos e conciliar a sabedoria da arte 

com a alternativa de ouvir histórias. As manifestações artísticas e a sabedoria que surge 

através da oralidade e dos hábitos populares, acabam servindo de alerta e de 

aprendizado para o povo. Em uma situação inusitada, pode-se perceber o repasse de 

aprendizado e a relação emocional entre comunidades indígenas de origem simples. 

 

 

Margarita, me conta Alejandra Adoum, passou um tempo em Cañar. 
Naqueles rincões altos, os índios ainda se vestem de negro, por causa 
do crime Atahualpa. A comunidade divide o pouco que arranca das 
terras áridas. Não há jornais: e além disso, ninguém sabe ler. 
Tampouco há rádios; e, de qualquer maneira, as rádios falam a língua 
dos conquistadores. Como fazer as pequenas aldeias para ficar 
sabendo o que ocorre na comunidade? Cada aldeia envia dois ou três 
atores a percorrer a comarca: eles representam as notícias e atuam os 
problemas. Ao contar o que acontece com eles, contam o que são: - 
Nos roubaram o sol e a lua. Nos trouxeram outros deuses. Não os 
compreendemos; mas por eles estamos nos matando. Margarita não 
foi a Cañar para ensinar teatro, e sim para aprender e ajudar. 
Passaram-se os meses. Margarita sofria o frio e as lonjuras. O chefe da 
comunidade, que se chama Quindi, pôs uma mão em seu ombro:  - 
Márgara – disse ele.  – Você está muito triste. E, se é assim, é melhor 
você ir embora. Para as penas, as nossas bastam. (GALEANO, 2001, 
p. 101)  
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2.5 Memórias: anseios e lacunas do passado, fragmentos do presente   
 

Analisar Dias e noites de amor e de guerra é arriscar-se a encontrar os 

testemunhos de muitos, na voz de um só. São muitos os que aparecem envoltos nas 

memórias pesarosas e delicadas que cercam situações de risco. A simbologia existente 

nos termos, nos pequenos trechos narrados, a riqueza de detalhes e de nomes faz doer e 

permite sentir as reações, de uma forma mais próxima/real. O que identifica e faz com 

que muitos pensem a respeito do que aconteceu em vários recantos da América Latina, 

faz com que a memória de muitos seja representada e reportada ao longo das pequenas 

histórias. 

Replicar em forma de testemunho a história de um povo é a projeção do  

equilíbrio com o tempo. A forma literária com que Eduardo Galeano apresenta “suas 

histórias” permeia o jornalismo com a literatura, e faz doer a realidade, assim como faz 

brotar a poesia da sobrevivência. Conhecer a linguagem e os acontecimentos por ele 

lembrados torna mais fácil entender o lugar de cada um.  

 
 
 
O testemunho revela a linguagem e a lei como constructos dinâmicos, 
que carregam a marca de uma passagem constante, necessária e 
impossível, entre o “real” e o simbólico, entre o “passado” e o 
“presente”. Se o “real” pode ser pensado como um “desencontro” 
(algo que nos escapa como o sobrevivente o demonstra a partir de sua 
situação radical), não deixa de ser verdade que a linguagem e, 
sobretudo, a linguagem da poesia e da literatura, busca esse encontro 
impossível. Vendo o testemunho como o vértice entre a história e a 
memória, entre os fatos e as narrativas, entre, em suma, o simbólico e 
o indivíduo, essa necessidade de um pensamento aberto para a 
linguagem da poesia no contexto testemunhal fica mais clara.  
(SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 82)  

 

 

Em Dias e noites de amor e de guerra, Galeano resgata muita gente das suas 

lembranças. Os textos são sopros memorialísticos e parecem sacudir política, literatura e 

vidas em sintonia ou em desequilíbrio. 
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...A memória guardará o que valer a pena. A memória sabe de mim 
mais que eu; e ela não perde o que merece ser salvo. Febre de meus 
adentros: as cidades e as gentes, soltas da memória navegam para 
mim: terra onde nasci, filhos que fiz, homens e mulheres que me 
aumentaram a alma.  (GALEANO, 2001, p. 8)  

 

 

Os retoques políticos, os momentos de luta e alterações de governo são alguns 

dos sina is desgastantes e/ou de alegria que marcam a memória do povo. Acompanhar a 

dinâmica dos governos na América Latina passa a ser um exercício de “histórias que 

rendem histórias”. Alguns acontecimentos servem para marcar o tempo vivido, o que se 

vive e o que está por vir. 

 

 

Havia um clima de festa. A alegria popular, beleza contagiosa, me 
abraçava, me levantava, me dava fé. Eu tinha frescas na retina as 
tochas da Frente Ampla nas avenidas de Montevidéu. Agora, nos 
arrebaldes de Buenos Aires, se reuniam em um gigantesco 
acompanhamento sem fronteiras os trabalhadores maduros, para quem 
o peronismo representava uma memória viva da dignidade, e os 
jovens, que não tinham vivido a experiência entre 1946 e 1955, e para 
quem o peronismo estava feito mais de esperança que de nostalgia.   
(GALEANO, 2001, p. 19)  

 

 

A selvageria da morte arrastou muitos inocentes; a arte de ser andarilho e 

apaixonado por um lugar e muito conhecer fez vítimas em vários lugares. A crueldade 

desumana arrastou os artistas em tempos de ditadura. A beleza da poesia, não poupava o 

artista. Conhecer locais e pessoas podiam ser o sinal para a morte. Para o pior dos 

encontros. Conduzir e ter controle de suas histórias e não temer local algum, podia 

trazer um desfecho doloroso. Galeano traz à tona muitos nomes, lugares, sofrimentos, 

fugas. Ele é cúmplice em rotas perigosas, busca depoimentos. Parece não demonstrar o 

medo. Mas também esbarra em muitas mortes.  
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Eu também conheci esse inocente, mercador de belezas invendíveis, 
que percorria as planícies e as serras com os braços carregados de 
desenhos e poesias. Burnichón conhecia o país pedra por pedra, 
pessoa por pessoa, o sabor dos vinhos, a memória da gente e da terra. 
(GALEANO, 2001, p. 145) 

 

 

Galeano percorre um roteiro de experiências e são muitas as lembranças que 

estão a brotar e marcar o homem, a mulher e o seu local. Nem sempre, a luta e a 

ditadura marcam e limitam o sofrer. Os rituais simples e históricos também estão 

presentes, equilibram as linhas do passado e do futuro. 

 

 

Desenho-os com terra e sangue no teto da caverna. Me vejo com os 
olhos do primeiro homem. Enquanto dura a cerimônia sinto que em 
minha memória cabe toda a história do mundo, desde que aquele 
homem esfregou duas pedras para se esquentar com o primeiro 
foguinho. (GALEANO, 2001, p. 26)  

 

 

Simples figuras parecem representar a valorização e o aprendizado na forma do 

viver. Lições que aparecem de onde menos se imagina, relações ingênuas e carregadas 

de sentidos. Talvez a provocação seja essa. Refletir e a cada pequeno trecho, buscar 

transformar e avaliar o que pode ser modificado ou repensado.  

 

 

Eric dormia ao meu lado no avião, e minha cabeça estalava. Quando 
regressar, pensava, vou percorrer os lugares em que me fiz ou me 
fizeram: e vou repetir, sozinho, tudo o que alguma vez vivi 
acompanhado pelos que já não estão. Alguma voz cantarolava 
baixinho, dentro de mim, a canção de Milton Nascimento: Descobri 
que minha arma é o que a memória guarda... Sabor do primeiro leite 
bebido da mãe. Que manjares poderiam ser comparados com os 
chocolates que Vovó me comprava na padaria vizinha? E as lentilhas 
que cozinhava para mim cada quinta-feira, até que fui embora de 
Montevidéu? Continuo perseguindo seu gosto pelas mesas do mundo. 
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Descobri que tudo muda e que tudo é pequeno... Vou ao pátio da casa 
onde aprendi a caminhar agarrado no rabo da cadela Lili. Ela era uma 
vira-latas, cadela de vida à-toa: por isso ninguém tinha cortado seu 
rabo. Tinha um rabo longo, um olhar doce e lânguido e a barriga 
sempre cheia de filhotes. Dormia debaixo de meu berço e mostrava os 
dentes a quem quisesse se aproximar. Pelas noites, os cachorros do 
bairro uivavam ante o portão de casa e se matavam por ela a mordidas. 
Lili me ensinou a caminhar, com paciência e aos tombos. 
(GALEANO, 2001, p. 124 - 125)   

 

 

A forma de comando e convivência com a imprensa, política, sistema judiciário 

está muito intrínseco e relacionado com o modo social e econômico, não há como 

dissociar todas essas relações e implicações. Ao recuperar tantas questões delicadas, 

Galeano sabia destrinchar o que estava imbricado e dificultando a desenvoltura da 

população. Através da literatura, os aspectos históricos e sociais vão indicando pedaços 

vividos pela América Latina. 

 

 

Eu passei pelo Chile duas vezes. Nunca me animei a gastar seu tempo. 
Vieram tempos de grandes mudanças e fervores, e a direita desatou a 
guerra suja. As coisas não aconteceram como Allende pensava; os 
monopólios foram nacionalizados e a reforma agrária estava partindo 
a espinha dorsal da oligarquia. Mas os donos do poder, que tinham 
perdido o governo, conservavam as armas e a justiça, os jornais e as 
rádios. Os funcionários não funcionavam, os comerciantes escondiam, 
os industriais sabotavam e os especuladores jogavam com a moeda. A 
esquerda, minoritária no Parlamento, se debatia na impotência; e os 
militares agiam por conta própria. Faltava de tudo, leite, verdura, 
peças, cigarros; e, mesmo assim, apesar das filas e da raiva, oitocentos 
mil trabalhadores desfilaram pelas ruas de Santiago, uma semana 
antes do fim, para que ninguém achasse que o governo estava sozinho. 
Essa multidão tinha as mãos vazias. (GALEANO, 2001, p. 66)  

 

 

Em muitos momentos, as notícias chegam arrastando a surpresa e a decepção. 

Cada pessoa pode carregar um pouco de confidências. Os segredos eram forçosamente 
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vigiados e as descobertas vinham carregadas de contextos históricos. A partilha de 

informações e confidências renovam o tempo e o sentido da esperança. 

 

 

E agora acabava o verão de 74, fazia seis meses que tinham arrasado o 
Palácio de La Moneda, e esta mulher estava sentada na minha frente, 
no meu escritório da revista em Buenos Aires, e me falava de Chile e 
de Allende. – E ele me perguntou por você. Me disse: “E onde está 
Eduardo? Diga-lhe que venha comigo. Diga a ele que estou 
chamando”.  – Quando foi isso?  - Três semanas antes do golpe de 
Estado. Procurei você em Montevidéu e não te encontrei: você estava 
viajando. Um dia telefonei para a sua casa e me disseram que você 
tinha vindo morar em Buenos Aires. Depois, pensei que já não valia a 
pena te contar. (GALEANO, 2001, p. 66-67)  
  

 

 

Dias e noites de amor e de guerra se apresenta como um mosaico de 

depoimentos, testemunhos, recordações. Sejam boas ou más lembranças, engraçadas ou 

irônicas mensagens que parecem costurar as linhas e os traços da vida de muitas 

pessoas. O mapeamento dessas contações passa por muitos lugares. São muitos os 

locais que são fragilizados e fortalecidos com os fatos e as pessoas envolvidas.  
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3 Duas histórias que cabem em um mesmo mapa  

 
 
 

 
Ao propor um resgate da memória do povo latino-americano através das 

semelhanças e distinções dos dois livros, S. Bernardo e Dias e noites de amor e de 

guerra, há um propósito em tentar conhecer um pouco melhor, as tantas nuances que  

constituem a história deste povo. Resgatada através da literatura, a impressão é de 

reconhecer e entender o passado de um território e ainda pensar o quanto suas mazelas 

podem ser atua is. As obras literárias relatam passados e deixam através deles, a 

impressão de encontrar o presente e ainda imaginar o futuro.       

 

 

 
Escrever tem sentido? A pergunta me pesa na mão. Se organizam 
alfândegas de palavras. Para que nos resignemos a viver uma vida que 
não é a nossa, nos obrigam a aceitar como própria uma memória 
alheia. Realidade mascarada, estória contada pelos vencedores: talvez 
escrever não seja mais que uma tentativa de pôr a salvo, em tempos de 
infâmia, as vozes que darão testemunho de que aqui estivemos e assim 
fomos. Um modo de guardar para os que ainda não conhecemos, 
como queria o poeta catalão Salvador Espríu, “o nome de cada coisa”. 
Quem não sabe de onde vem como pode averiguar aonde vai? 
(GALEANO, 2001, p. 188) 
 
 
 
 

Atingir e sensibilizar aos leitores com uma ou várias histórias, parece ser algo 

em comum para os livros. São muitos personagens, sensações diversas e a impressão de 

que um local pode assumir o papel de muitos, tamanha a identidade que se pode ter. 

Terras, poder, risos, lágrimas, dores, conquistas e perdas nas tantas histórias que se 

cruzam.  

Os livros são marcados por estilos próprios dos escritores já apresentados. 

Eduardo Galeano traz um pequeno livro de recordações. Pequeno no sentido de mostrar 

textos breves e marcados por relatos que parecem ser muito reais. Resgatam algumas 

pessoas, lugares, hábitos. Histórias, na sua maioria, marcadas por contextos politizados 
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que identificam um momento específico vivido, sendo alguns testemunhados pelo 

escritor. 

No âmbito superficial e de rápida leitura, nada pode ser contextualizado para 

aproximar os escritores e suas produções. Mas, por outro lado, muitas semelhanças 

poderão ser apontadas nessas obras. Conforme salienta Coutinho, a literatura comparada 

amplia o seu espaço e ajuda a analisar a produção literária na América Latina. 

 

  

...a Literatura Comparada na América Latina parece ter assumido com 
firmeza a necessidade de enfocar a produção literária do continente a 
partir de uma perspectiva própria, e vem buscando um diálogo 
verdadeiro no plano internacional. Assim, questões como a do cânone 
e da história literária adquirem uma nova feição e os modelos 
teóricos-críticos se relativizam, cedendo lugar a uma reflexão mais 
eficaz. (COUTINHO, 2011, p. 12)  

 

 

Para realizar as leituras dos dois livros e ter a compreensão das contextualizações 

sociais, históricas e culturais dos momentos vividos, com relação a cada produção, será 

necessário considerar essas informações, sem esquecer-se de observar a importância 

dialética desses aspectos socioculturais, tendo em vista a crítica literária de Antonio 

Candido. 

A influência artística- literária diante a produção resultante é motivo de estudos, 

pois se considera o processo interativo entre os costumes e o que se tem estruturado na 

sociedade, como algo que pode ser representado e aplicado na obra produzida – ainda 

que de forma intencional, ou não. Esse aspecto pode ser citado, segundo Candido: 

 

 

Assim, a primeira tarefa é investigar as influências concretas exercidas 
pelos fatores socioculturais. É difícil discriminá-los, na sua quantidade 
e variedade, mas pode-se dizer que os mais decisivos se ligam à 
estrutura social, aos valores e ideologias, às técnicas de comunicação. 
O grau e a maneira por que influem estes três grupos de fatores 
variam, conforme o aspecto considerado no processo artístico. Assim, 
os primeiros se manifestam mais visivelmente na definição da posição 
social do artista, ou na configuração de grupos receptores; os 
segundos, na forma e conteúdo da obra; os terceiros, na sua fatura e 
transmissão. Eles marcam, em todo o caso, os quatro momentos da 
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produção, pois: a) o artista, sob o impulso de uma necessidade 
interior, orienta-o segundo os padrões da sua época, b) escolhe certos 
temas, c) usa certas formas e d) a síntese resultante age sobre o meio.     
(CANDIDO, 2006a, p. 21)  

 

 

O que os escritores parecem deixar transparecer é que o vínculo emocional (ou 

não) com os seus territórios pode render muitos acontecimentos e histórias. O apego 

e/ou desapego deixa nascer e morrer muitos caminhos.    

Ao propor um estudo comparativo do livro Dias e noites de amor e de guerra e 

São Bernardo, a carga referente ao gênero textual e o formato tradicional do romance 

não é limitante para a ideia da pesquisa. Ao entrevistar Galeano para o El Correo de la 

Unesco (2001), jornalista Niels Boel comenta: 

 

 

Galeano acomete sin remordimientos la violación de las fronteras que 
separan los géneros literários. Sus libros, donde confluyen la narración 
y el ensayo, la poesia y la crónica, recogen las voces del alma y de la 
calle y ofrecen una síntesis de la realidade y su memoria. (BOEL, 
20015, p. E 51)  

 

 

O desafio interpretativo que permeia essa leitura carrega a intenção de levantar 

provocações ao analisar um jornalista, sempre combativo no extenso período de sua 

atuação e escrita, contraposto a um escritor brasileiro, cuja grandeza da obra é 

marcadamente literária: Graciliano Ramos. Nelson W. Sodré tece um comentário a 

respeito do autor: 

 

Ocorre que enquanto os outros são bons contadores de histórias que 
viveram, que presenciaram, que leram – não muito mais que isso -, 
Graciliano Ramos é, principalmente, um escritor, um mestre no ofício , 
cuja prática, para ele, é sempre penosa e difícil. Os demais fenecerão 
com o passar do tempo. Ele permanecerá. Sua obra é o maior 
testemunho sobre o povo brasileiro e sua época. Por isso sua obra é a 
única que, qualitativamente, é superior ao movimento a que pertenceu, 
ao momento de grandeza que conheceram, então, as letras brasileiras. 
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É uma obra literária cujo conteúdo regional assume universalidades. É 
uma obra de seu tempo para todos os tempos. (SODRÉ, 1999, p. 80)  

 

 

 

 

3.1 Cada lugar com a sua história 

 

O mapa latino é percorrido, lembrado e citado em episódios que beiram cenas de 

guerra e pavor. A questão dos camponeses, índios e outros nativos sempre rondam a 

preocupação do narrador. Em comum com S. Bernardo, Dias e noites de amor e de 

guerra traz vários trechos mostrando a degradação e a fragilidade dos povos que 

precisam de terra para manter um pouco a dignidade.  

Com fragmentos que beiram a desumanidade, a conquista/exploração da terra é um 

fator que resgata o processo histórico, econômico e socia l para a convivência na 

América Latina. Ao discutir e propor a crítica histórica-social para complementar e 

fortalecer a proposta de estudo, esse desgaste por lutas e conquista de terras também 

está contemplado na memória da América Latina. 

 

 

...Se na Guatemala se desencadeou a guerra suja para esmagar a 
sangue e fogo a reforma agrária, e se multiplicou em seguida para 
apagá-la da memória dos camponeses sem terra, na Argentina o horror 
começou quando Juan Domingo Perón decepcionou, do poder, as 
esperanças que tinha despertado durante o longo exílio...   
(GALEANO, 2001, p. 12)  

 

 

A postura de Paulo Honório e a compra das terras de São Bernardo também 

deixa transparecer os desgastes a que estão vinculados à manutenção e a conquista das 

terras. Enquanto que para alguns cuidar e ter as terras numa relação harmoniosa de 

convivência e subsistência é algo resultado de um processo natural e está vinculado ao 
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local de origem da população, para outros o processo está ligado à compra e conquista 

de poder.   

Paulo Honório deixa tudo muito claro ao dar determinado tratamento às cercas, 

funcionários, esposa e todos que estão no entorno das suas terras. A propriedade é um 

reflexo financeiro das conquistas do homem Paulo Honório e a rede de funcionários que 

ampara a viabilidade dessas terras, pouco ou quase nada recebem e se beneficiam deste 

território. 

Ao mostrar em Dias e noites de amor e de guerra as diversas relações de 

camponeses e indígenas com o seu habitat, Galeano também apresenta o desgaste e o 

sofrimento que esses povos precisam enfrentar. Conciliar a dimensão das terras e as 

causas que estão envolvidas nesse processo de exploração e valorização é crucial. 

Esse olhar para a relação com o lugar de morada e sobrevivência vai além da 

dinâmica rural, porque também se pode ampliar esta questão para a sobrevivência nas 

cidades e nos países que estão envolvidos pela violência e repressão política.  

Na verdade, o ideal é construir e pensar que a relação que se estabelece entre os 

lugares que são apresentados nos dois livros são bem diferenciados, mas em algum 

momento é interessante observar a força e a marca que o lugar determina para que as 

pessoas reajam ao que estão vivendo. A reação ao lugar – seja ele qual for, acaba 

determinando e caracterizando uma forma de encarar e sobreviver às situações, sejam 

elas quais forem. Política, economia, imprensa, educação, comportamento são 

manifestações que aparecem de forma muito clara nos dois livros, e implicam no 

desfecho social.  

A literatura vai surgindo e se estruturando das experiências humanas e os lugares 

diversos que surgem nos dois livros apontam como fronteir as que enriquecem, a partir 

das múltiplas histórias que são estabelecidas pelos escritores.  Seja o nordeste com os 

seus aspectos da região ou uma simples comunidade indígena no Peru. A construção 

dessas narrativas está fortalecendo o seu povo.  

 

 

Não há em São Bernardo uma única descrição, no sentido romântico e 
naturalista, em que o escritor procura fazer efeito, encaixando no 
texto, periodicamente, visões ou arrolamentos da natureza e das 
coisas. No entanto, surgem a cada passo a terra vermelha, em lama ou 
poeira; o verde das  plantas; o relevo; as estações; as obras do trabalho 
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humano; e tudo forma enquadramento constante, discretamente 
referido, com um senso de oportunidade que, tirando o caráter de 
tema, dá significado, incorporando o ambiente ao ritmo psicológico da 
narrativa. Esse livro breve e severo deixa no leitor impressões 
admiráveis. (CANDIDO, 2006b, p. 45) 
 

 

O apanhado que se faz ao longo das histórias é a de que o lugar e o ambiente em 

que se vive, deveria ser o melhor possível. Ainda que tantos fatores estejam interferindo 

e alterando a permanência de alguns em determinados locais (questões políticas, 

agrárias, violência). Percebe-se que alguns personagens refletem e repassam o equilíbrio 

ou mesmo o desequilíbrio do local a que pertencem. Como se a integração e a harmonia 

fossem questões relacionadas aos espaços de convivência.  

 

 

 

 

 

3.2 Muitas Madalenas para testemunhas   

 

 

Ao projetar tantas histórias em Dias e noites de amor e de guerra, tendo como 

personagens as mulheres, Galeano consegue lembrar em alguns aspectos a ideia de que 

muitas “Madalenas” percorrem e vivem em vários lugares. 

A alusão à Madalena acontece porque o sentimento de reviver e reencontrar com 

mulheres que sofreram muitos casos de humilhação, perseguição e por um motivo ou 

outro correm/correram risco. Assim como mulheres demonstraram sofrer e encarar 

situações difíceis, tal como o suicídio e outras abordagens de violência. Relacionar as 

diversas formas de violência e os sistemas de convivência a que as mulheres são 

submetidas sintetiza o martírio, e desvenda a política, o sistema familiar patriarcal e 

tantas outras situações como provocadoras de sofrimentos. 
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Esse trecho, citado logo mais, de Seligmann-Silva resgata a apreensão vivida e 

apresentada entre os escritores, Galeano e Graciliano, entre retratar as dores da ditadura, 

as dificuldades econômicas vividas, o sofrimento e a violência contra as minorias 

étnicas dos países latinos e as angústias das mulheres. Os motivos que desencadeiam 

sofrimentos e lembranças podem ser encontrados em muitas páginas relatadas dos livros 

analisados, e provavelmente, envolverá boa parte das minorias indicadas pelo 

pesquisador. Assim como o território latino-americano, até hoje marcado pelas forças da 

ditadura, é capaz de reencontrar e (re)contar muitas histórias desse período. As pessoas 

que alimentam um pouco de humanitarismo, se sentem instigadas a conferir e se 

identificam com os acontecimentos. 

 

 
...na América Latina, o ponto de partida é constituído pelas 
experiências históricas da ditadura, da exploração econômica, da 
repressão às minorias étnicas e às mulheres, sendo que nos últimos 
anos também a perseguição aos homossexuais tem sido pesquisada. 
(SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 86)  

 

 

As aparições das mulheres nos dois livros são interessantes, pois ainda que 

demarcações apresentem a dependência e a fragilidade de algumas personagens, 

também podem ser apontadas as mulheres que assumem uma postura mais arriscada e 

que vivem de forma mais próxima ao real. Enfrentando e assumindo uma postura que 

muitos não reconhecem. Em Dias e noites de amor e de guerra, é comum que a 

prostituta apareça e possua voz. As marcas de atuação social estão percorrendo muitas 

histórias, algumas jovens, outras senhoras, e também as mais idosas, todas elas não 

possuem medo de encarar e tomar determinadas atitudes. Galeano assume e enxerga a 

vivacidade de várias mulheres. Elas estão nas ruas, circulando e se arriscando.  

Algumas também estão morrendo, justamente por não terem temido se envolver 

em ações perigosas e consideradas de riscos. Estão cometendo suicídio, tal Madalena 

faz em São Bernardo. Em um ritmo de desencontro familiar e depressivo, Madalena 

planeja uma forte ação para terminar com a sua vida e dar um fim ao seu sofrimento. 

Ainda que seja uma questão atroz, não deixa de ser uma iniciativa forte. 
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Madalena acaba acumulando a ideia da mulher que soma sofrimentos e ainda 

assim tentou modificar e lutar contra situações que causam dificuldades e sofrimentos 

aos de São Bernardo. Ela tentou amenizar a difícil situação de muitos, mas não resistiu à 

pressão sofrida através da figura do Paulo Honório. 

Galeano também retratava os encontros e conversas que mantinha com as amigas, 

e tentava transmitir com um rastro de enigma a abordagem e o comportamento de 

algumas mulheres. Ele parecia ler as artimanhas do mundo feminino e transformava as 

confidências em microrrelatos. O receio em nutrir paixões e se envolver em 

relacionamentos era algo traduzido e remediado, com um simples: não olhar nos olhos.  

 

     

Uma noite, há muitos anos, num boteco do porto de Montevidéu, 
estive até o amanhecer bebendo com uma puta amiga, e ela me 
contou: - Sabe uma coisa? Eu, na cama, não olho nunca os olhos dos 
homens. Eu trabalho com os olhos fechados. Porque se eu olhar para 
os olhos dos homens fico cega, sabe? (GALEANO, 2001, p. 46)   
 
 
 

Assim, os ensinamentos e os alertas eram distribuídos e compartilhados. Uma 

aura feminina rondava o escritor ao decifrar e traduzir alguns receios. Ele era confidente 

e transformava os depoimentos em sutis escapes, de quem convivia com a frieza 

ambientada em um boteco de porto. Ser prostituta era um sinal de saber sobreviver às 

paixões. Nada de olhos nos olhos, uma forma de sobreviver à realidade. 

 

 

 

 

 

3.3 A educação e o acesso à informação como fontes para o esclarecimento 

 

 

A relação existente entre os meios de comunicação e a propriedade de 

informações parece se mostrar como algo muito delicado, desde sempre, o 

conhecimento e a informação caminharam juntos. Nem sempre em um acordo de 
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equilíbrio, muitas vezes, essa junção acaba levantando questões relacionadas ao poder e 

apropriação indevida desses meios para veicular algo que não condiz com a realidade. 

De forma que algum grupo social se estabeleça como beneficiado.   

Ao imaginar que nos dois livros analisados, são inúmeras as referências às 

revistas e jornais (Crisis, Cruzeiro, Gazeta e tantos outros) que circularam em épocas 

específicas no Brasil e em outros países da América do Sul. Ao imaginar que a função 

social destes veículos é distorcida e, o que deveria funcionar para auxiliar as pessoas 

com esclarecimentos e formação acaba funcionando como aliado para distorcer e 

favorecer uma classe em meio aos jogos de interesse.  

Os famosos conchavos políticos implicavam em distorções e transações que 

acabavam comprometendo a lisura de qualquer veículo de imprensa. “Havia na região 

duas publicações: o Cruzeiro e a Gazeta. Ambas acreditavam na liberdade de imprensa, 

especialmente na liberdade de receber dinheiro para publicar matérias que pretendiam 

substituir a verdade” (Oliveira, p.11).  

Em Dias e noites de amor e de guerra são muitas as situações de tensão 

envolvendo os veículos que tentavam retratar e contar as histórias políticas e tantas 

outras que circundavam os países da América Latina. Os contextos de fiscalização e 

violência não permitiam que os jornais e seus jornalistas vivessem de forma tranquila. O 

clima de perseguição e monitoramento, por parte da polícia e dos políticos, era uma 

constante. 

A censura era algo evidente, além de estar declarada na sociedade também 

funcionava como algo fantasmagórico que atuava de forma sombria e silenciosa. A 

ideia era aprender a conviver com ela ou fugindo. Para quem arriscasse enfrentar, a  

prisão e outros métodos violentos também estavam sempre por perto, amedrontando.  

 

 

Falamos também das censuras invisíveis. Saberão Bergman ou 
Antonioni que a inflação tem algo a ver com a incomunicação 
humana? Desde o número um, o preço da revista se multiplicou por 
quarenta. O custo de uma página nua é sempre maior que o preço da 
página impressa: e não temos anúncios para compensar, por causa da 
sabotagem das empresas e das agências de publicidade. Mas a quem 
dizemos o pouco ou nada que nos permitem dizer? Isso vai ficando 
cada vez mais parecido Hector, ao diálogo de dois silêncios. E as 
ameaças não são uma forma de censura? A gráfica foi condenada a 
voar aos pedaços. Das pessoas nossas, o que não está preso está 
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morto, dorme em casa alheia ou com um olho aberto. (GALEANO, 
2001, p. 149) 
 

 

Ter a censura instalada era algo comum e conviver sob este controle não era de 

se estranhar. Acompanhar o monitoramento das notícias e do círculo de divulgação era 

algo feito com muito cuidado e rigidez. Qualquer trabalho que viesse a por em risco a 

ação de um grupo econômico ou político poderia ser arriscado. As relações mídia, 

política e economia são construídas e mantidas de forma muito sutil, não há como não 

construir uma dependência desses núcleos. Ao considerar esta fragilidade também se 

imagina o quanto pode ser perigoso e delicado tentar se manter jornalista. 

A rigidez que acompanha o exercício do jornalismo mostra a dificuldade em 

trabalhar com propriedade e reproduzir a diversidade. O controle e a inibição de notícias 

acabam restringindo a formação e a pluralidade para as pessoas terem oportunidade de 

saber o que acontece. A leitura, o conhecimento e qualquer instrumento que possa 

formar e provocar questionamentos pode ser um risco. Ainda que simbolize 

aprendizados há o perigo em promover o deslumbramento. O nível de encantamento 

chega a impressionar.   

Ao metaforizar e contar histórias de presos que se assombravam com as 

sensações provocadas por um livro, Galeano relata exatamente a sensação e o 

inatingível que se pode ter ao relacionar as reações que a leitura, o livro, enfim a 

educação pode causar. Algo que se explica e se resgata com poesia, na esperança de que 

algo muito maior e libertador podem estar envolvendo o conhecimento. 

Galeano experimenta em seus resgates misturar ideias paradoxais, um grupo de 

presos que conseguia imaginar sons e sentir a liberdade através da leitura. Tudo isso 

tinha um tom provocador e imaginário, ao facilitar essas sensações e promover esse 

encontro libertário através de um livro, poderia se imaginar e sonhar ainda que se 

vivesse em um presídio. Permitir a um grupo de presos a sensação da liberdade chegava 

a ser assustador. É isso o que ele conta, ao proporcionar o encontro de homens com o 

livro El siglo de las luces.  
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Eu queria contar-lhe, Don Alejo, que os presos quiseram ler El siglo 
de las luces e não puderam. Os guardas deixaram o livro entrar, mas 
os presos não puderam ler. Quero dizer: começaram várias vezes e 
várias vezes tiveram de abandoná-lo. O senhor os fazia sentir a chuva 
e os aromas violentos da terra e da noite. O senhor os levava o mar e o 
barulho das ondas rompendo contra a quilha de um barco e mostrava a 
eles o pulsar do céu na hora em que nasce o dia e eles não podiam 
continuar lendo isso.  (GALEANO, 2001, p. 107)  
 
 
 
 

Assim, o encontro com o livro poderia induzir a beleza da liberdade, mas essa 

impressão se viu castrada pelo medo. Os homens ignoravam e se sentiam medrosos 

diante um livro e os seus efeitos. A liberdade poderia soar como assustadora, 

principalmente, para um grupo encarcerado.  

Compreender a importância da formação e acompanhar a desenvoltura da 

comunicação e dos meios educacionais é primordial nas duas obras relacionadas. Em 

alguns momentos, a escola, o jornal ou qualquer outro instrumento pode ser o caminho 

da instrução e da valorização do ser humano. Assim como, pode se descobrir o quanto 

pode ser prejudicial e arriscado o funcionamento dessa dinâmica (imprensa, por 

exemplo). A escola e os jornais, abordando de forma simples e rápida, podem ser 

instrumentos e propriedades para que as pessoas atuem e sejam críticos, no meio em que 

estão inseridos.  

É assim que desperta o bom uso e o arriscado uso da imprensa e da educação nos 

dois livros analisados. A depender do uso e do intuito também podem ser perigosos e 

destrutivos. A liberdade das personagens está interligada e, ao mesmo tempo, vinculada 

ao domínio que possuem junto à educação; ainda que em alguns intervalos, a liberdade 

esteja sob risco e sombreada pelos perigos. 
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3.4 Salvando histórias e resgatando memórias  

 

Ao comparar os livros São Bernardo e Dias e noites de amor e de guerra o 

sistema narrativo de cada obra ganha espaço e se destaca, cada qual com suas 

particularidades. Se deparar com a abordagem e as provocações do personagem Paulo 

Honório e a discussão metodológica para reescrever a situação vivida em São Bernardo 

já é um estímulo para a leitura. Soando ainda com um tom rígido e criterioso para 

reviver determinado acontecimento, Paulo Honório demonstra uma sensibilidade e se 

cerca de detalhes cegos para se reencontrar com o passado.   

Este estilo para apresentar o narrador-personagem, de repente, é um motivador 

para reforçar a opinião em torno do trabalho literário de Graciliano Ramos, como 

destaca Candido: 

   

 
Na obra de Graciliano Ramos há duas componentes bem marcadas 
que constituem por assim dizer o nervo da sua estrutura: uma de 
lucidez e equilíbrio, outra de desordenados impulsos interiores. A 
tendência dominante do seu espírito visa à primeira, e baseado nela 
constrói a expressão desataviada e parcimoniosa, a clara geometria do 
estilo. Todavia, mesmo quando ela se impõe e predomina, chegamos a 
sentir correntes profundas de desespero, e a certos passos até desvario, 
como as que estão no fundo de um personagem tão aparentemente 
maciço quanto Paulo Honório e vão aflorando nele através das fendas 
abertas pela vida. (CANDIDO, 2006b, p. 83)       

 

 

Antonio Candido reforça em seu comentário, o tanto de precisão que existe na 

construção da narrativa e do próprio romance de Graciliano Ramos. O equilíbrio 

ressaltado pelo crítico é algo muito aparente, ao se perceber que em todo o contexto 

desarmonioso que pode ser citado, também se aponta a história muito bem amarrada, 

vivida e contada por Paulo Honório. Os momentos de desânimo e desavenças são 

oportunos para provocar reflexões e dão origem a criações que Paulo Honório consegue 

sustentar.  

A proximidade com Paulo Honório e o acompanhamento do preparado narrador 

em seu relato de São Bernardo, provoca estranhamento, por oposição, quando abrimos 
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Dias e noites de amor e de guerra e encontramos na obra de Eduardo Galeano um sutil 

narrador que em alguns momentos, deixa escapar: “Eu tive a sorte de estar lá, e não 

esqueço.” (Galeano, 2001, p. 176). O narrador é também um testemunho de vários casos 

relatados.  

O mundo da ficção vai estabelecendo a linha do narrador Paulo Honório, 

personagem criado por Graciliano Ramos e o mundo do escritor Eduardo Galeano, 

escritor, jornalista e testemunho-confidente de várias histórias e recordações. Essas 

reconstruções de fatos vão costurando alguns elementos que transitam em comum e 

fortalecem o enredo literário. Política, disputas de terra, vida econômica, jornalismo, 

fatos históricos e tantos outros marcadores sociais vão se interligando e construindo um 

elo memorialístico da América Latina. 

Há de se considerar que os períodos de escritas, das duas obras, são bem 

diferentes, mas de toda forma, elas conseguem identificar e trazer à discussão vários 

aspectos do século XX, conforme identifica a história da América Latina. Ao tentar 

relacionar semelhanças e diferenças, e reforçar os aspectos memorialísticos e sociais, os 

sonhos e o peso da realidade ganham espaços através da literatura. Como reforça Ecléa 

Bosi (2001), logo a seguir.  

 

O caráter livre, espontâneo, quase onírico da memória é, segundo 
Halbwachs, excepcional. Na maior parte das vezes, lembrar não é 
reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de 
hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. 
Se assim é, deve-se duvidar da sobrevivência do passado, “tal como 
foi”, e que se daria no inconsciente de cada sujeito. A lembrança é 
uma imagem construída pelos materiais que estão, agora à nossa 
disposição, no conjunto de representações que povoam nossa 
consciência atual. (BOSI, 2001, p. 55) 

 

 

Assim, é interessante imaginar o trabalho que cada um passa a ter ao resgatar 

através da memória suas histórias, seja o Paulo Honório ao relembrar a sua vida e toda a 

sua rede de convivência, em São Bernardo. Como Galeano, ao se reencontrar com 

várias histórias e contar ao seu modo os lances históricos e emocionais que o rondaram 

ao longo de sua trajetória na Argentina, Uruguai ou em outros países latino-americano. 
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Galeano apresenta fatos considerados recentes do continente latino, mas também 

consegue resgatar vivências passadas de povos indígenas, por exemplo. O caráter 

memorialístico também se funde ao histórico do povo.   

Cada escritor, com suas particularidades, vai ressaltando características textuais, 

temporais e sociais. Graciliano conduz o romance marcado pelo ambiente rural, rico na 

questão psicológica dos personagens e identificado por marcas que regem o país, no 

âmbito social. 

São Bernardo é um conjunto de histórias e inferências que Paulo Honório 

consegue resgatar. A narrativa do personagem pode ser destrinchada para vários eixos 

críticos. A política, a sociedade e as intrigas entre as classes de poder, a conquista e a 

exploração da terra, o casamento e as relações familiares, a importância da educação, a 

imprensa como um espaço de jogos e poder, sem ressaltar o destaque subjetivo e 

psicológico dos personagens.  

 

O realismo de Graciliano não é orgânico nem espontâneo. É crítico. O 
“herói” é sempre um problema: não aceita o mundo, nem os outros, 
nem a si mesmo. Sofrendo pelas distâncias que o separam da placenta 
familiar ou grupal, introjeta o conflito numa conduta de extrema 
dureza que é a sua única máscara possível. E o romancista encontra no 
trato analítico dessa máscara a melhor fórmula de fixar as tensões 
sociais como primeiro motor de todos os comportamentos. Esta a 
grande conquista de Graciliano: superar na montagem do protagonista 
(verdadeiro “primeiro lutador”) o estágio no qual seguem caminhos 
opostos o painel da sociedade e a sondagem moral. Daí parecer 
precária, se não falsa, a nota de regionalismo que se costuma dar a 
obras em tudo universais como São Bernardo e Vidas Secas4. Nelas, a 
paisagem capta-se menor por descrições miúdas que por uma série de 
tomadas cortantes; e a natureza interessa ao romancista só enquanto 
propõe o momento da realidade hostil a que a personagem responderá 
como lutador em São Bernardo, retirante em Vidas Secas, assassino e 
suicida em Angústia5. (BOSI, 2006, p. 402)  

 

 

                                                                 
4 Livro publicado por Graciliano Ramos, em 1938. O 4º romance publicado pelo autor.  

5 Livro publicado por Graciliano Ramos, em 1936. 
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Assim, Bosi (2006) reforça o caráter universal e crítico que Graciliano consegue 

introjetar no romance e o heroísmo de Paulo Honório também não escapa da análise. 

Já Galeano, ele constrói um quebra-cabeça de lembranças, recordações, 

testemunhos que envolvem muitos de seus amigos, seus conhecidos e também os que 

estão distante. São muitas figuras que se cruzam em fugas, em momentos de amor e de 

amizade, em relances vividos que atravessam o período histórico frio da ditadura ou 

qualquer outro período marcante para a América Latina.   

 

Quem poderia esquecer esses tipos lindos? Não reconheço aquele 
pulso, aquele som, em minha gente de agora? Serve para alguma 
coisa, a minha memória? Quisemos quebrar a máquina de mentir... A 
memória: meu veneno, minha comida.  (GALEANO, 2001, p. 169) 
 

 

 

Os lampejos textuais descritos em Dias e noites de amor e de guerra trazem o 

testemunho de um experiente jornalista, que se denuncia em poesias e confidências 

familiares. A proximidade do escritor com alguns fatos, não deixa dúvida, o narrador é a 

testemunha triste, mas também o historiador resistente que cabe neste contexto. Através 

do seu recontar, Galeano faz lembrar uma frase de Seligmann-Silva, ao abordar a 

memória “A arte da memória, assim como a literatura de testemunho é uma arte da 

leitura de cicatrizes” (Seligmann-Silva, 2013, p. 56). 

Em vários trechos, pode-se perceber a crueldade e a dureza com que alguns civis 

foram tratados, na época da ditadura, por exemplo. Ainda que o texto reflita esta dor e 

este período violento, também se pode encontrar um tom nostálgico que confunde e 

ameniza toda dor que a história carrega. O texto parece flutuar entre violentas 

lembranças, mas ao mesmo tempo vem amenizado com alguma lição. A impressão de 

que a dor conseguiu ser resgatada e relembrada, mas fez ressurgir com um pouco de 

poesia.  

 

Se o “real” pode ser pensado como um “desencontro” (algo que nos 
escapa como o sobrevivente o demonstra a partir de sua situação 
radical), não deixa de ser verdade que a linguagem e, sobretudo, a 
linguagem da poesia e da literatura, busca este encontro impossível. 
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Vendo o testemunho como o vértice entre a história e a memória, 
entre os “fatos” e as narrativas, entre, em suma, o simbólico e o 
indivíduo, esta necessidade de um pensamento aberto para a 
linguagem da poesia no contexto testemunhal fica mais clara. 
(SELIGMANN-SILVA, 2010, p.6)   

 

 

Assim, o autor aproxima em sua narrativa, a história de muitos personagens à 

sua própria história. O testemunho toma conta de alguns fragmentos e a propriedade na 

narrativa chega a apresentar e a machucar muitos fins violentos, assim como mostra a 

leveza e a alegria de algumas pessoas, ao resistir e mostrar equilíbrio em um período 

tenso, mas que se convivia com a arte e com a criatividade de saber sobreviver aos 

riscos. A artimanha da convivência aparece ao longo da leitura e ganha mais força com 

a liberdade da literatura.  

Ao abordar o conceito de literatura de testemunho como algo que vem sendo 

muito debatido nos últimos anos, Seligmann-Silva (2013) acaba aproximando o papel 

de Eduardo Galeano na sua escrita de jornalista aventureiro ao de testemunho, em 

determinadas situações. Ao escrever Dias e noites de amor e de guerra, em terras 

espanholas, Galeano faz renascer vários fatos compartilhados por sua família e amigos, 

validando muitas destas recordações em tom de testemunho. 

 
 
 
Literatura de testemunho é um conceito que, nos últimos anos, tem 
feito com que muitos teóricos revejam a relação entre a literatura e a 
“realidade”. O conceito de testemunho desloca o “real” para uma área 
de sombra: testemunha-se, via de regra, algo de excepcional e que 
exige um relato. Esse relato não é só jornalístico, reportagem mas é 
marcado também pelo elemento singular do “real”.      
(SELIGMANN-SILVA, 2013, p. 47) 
 
 
 
 

Em São Bernardo, Paulo Honório é o personagem que assume o resgate de toda 

a história e são muitas as memórias que são resgatadas e, que podem gerar discussão no 

contexto social latino-americano. O romance também conta com a presença forte de 

Madalena, personagem que logo após ter cometido o suicídio consegue provocar e gerar 

o surgimento do romance. A morte de Madalena acaba provocando um choque 
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existencial e material na vida de Paulo Honório, transformando esse fato no marco para 

o (re)começo da vida de um narrador. 

A seguir, Alfredo Bosi consegue de forma concisa destrinchar a vida e a 

sequência que Paulo Honório assumiu no romance. Ele se destacou e parecia ter as 

rédeas de sua vida sob controle, até casar com Madalena.   

 

 

É em São Bernardo que o foco narrativo em primeira pessoa mostrará 
a sua verdadeira força na medida em que seria capaz de configurar o 
nível de consciência de um homem que, tendo conquistado a duras 
penas um lugar ao sol, absorveu na sua longa jornada toda a 
agressividade latente em um sistema de competição. Paulo Honório 
cresceu e afirmou-se no clima da posse, mas a sua união com a 
professorinha idealista da cidade vem a ser o único, e decisivo 
malogro daquela posição de propriedade estendida a um ser humano. 
Tragédia do ciúme, no plano afetivo, e, ao mesmo tempo, romance do 
desencontro fatal entre o universo do ter e o universo do ser, São 
Bernardo ficará, na economia extrema de seus meios expressivos, 
como paradigma de romance psicológico e social da nossa literatura. 
Também aqui vira escritor o herói decaído a anti-herói depois do 
suicídio da mulher que a sua violência destruíra. O próprio ato de 
narrar está assim preso à frustação de base; e esta não é uma condição 
metafísica (como no pessimismo de Machado, de cadências 
schopenhauerianas), mas se estrutura em contextos bem determinados 
e assume as faces que esses contextos podem configurar. (BOSI, 
2006, p. 402)  

 

 

Paulo Honório surge a partir dos seus momentos de choque, as suas desavenças, 

o entrave em que se torna a realidade o faz escrever. Entre tantos confrontos internos e 

externos, a alternativa para sobreviver está na arte da narrativa.   

Narrar e resgatar a memória de um povo através da literatura é tentar focar, 

levando em consideração as particularidades de cada obra, no contexto da América 

Latina. Ao destacar a memória, como algo a ser lembrado, a proposta é reforçar o 

contexto sociohis tórico e a produção literária existente. Os escritores Graciliano Ramos 

e Eduardo Galeano, de forma particular, conviveram e viveram em torno de muitos 

fatos marcantes.  
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Ao analisar os dois livros e considerando distintos os períodos de produção e até 

mesmo a linha principal de condução de enredo, podem-se captar também as 

semelhanças sejam os aspectos que marcam os comportamentos femininos, a relação de 

abuso e o poder para os donos de terra, a imprensa e os seus veículos e toda uma relação 

que se cria em torno do medo, da ganância financeira e do poderio político. A cada 

ponto específico que se remetem, muitas relações podem ser estabelecidas, o tempo 

avançou e se apresenta como uma marca entre as duas produções, mas o sistema 

mantém muitas coisas semelhantes, mesmo com o passar do tempo. 

S. Bernardo e Dias e noites de amor e de guerra desenharão um mapa coberto 

por muitos quilômetros e corações estilhaçados. O descontentamento referente a muitos 

sofrimentos também gera a união, unir e reconstruir estas histórias é captar a memória. 

Ao sonhar e acordar, o temor acompanha sempre a vida de alguns. O amanhã e a 

expectativa para a mudança estão sempre presente, assim como o receio e o medo 

também. 

 
Você acordou, agitada, no meio da noite:  - Tive um sonho horrível. 
Conto amanhã, quando estivermos vivos. Quero que já seja amanhã. 
Por que você não faz que agora seja amanhã? Como eu gostaria que já 
fosse amanhã. (GALEANO, 2001, p. 163)   
 

 

Desta forma, Galeano com suas curtas e intensas histórias parece entremear de 

sonhos e poesias os seus personagens. Ele conta com intensidade, leveza e criticidade o 

passado e o presente vivido e lança esperança para o amanhã, que se deseja ver nascer. 

Ainda que o medo cerceie muitos é a esperança que ele quer lançar aos olhos da história 

e da literatura. Ao contar tantos dramas e brincar com as memórias do povo da América 

Latina, Galeano utiliza o jornalismo, os aspectos sociais e a criação literária para 

remontar e apresentar as histórias cômicas, dolorosas e especiais que formam a memória 

do povo.  
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Considerações finais 

 

 

Analisar dois livros distintos de autores que possuem em comum a imensidão de 

um continente. Graciliano Ramos marcando a literatura brasileira e publica o livro, São 

Bernardo, na década de 30 (1934). Eduardo Galeano, escritor uruguaio, publica Dias e 

noites de amor e de guerra, em 1978.  

O romance São Bernardo apresenta através de Paulo Honório a história de uma 

vasta terra, pessoas intensas, carregadas de expectativas, remorsos e tensões. Paulo 

Honório resolveu escrever a sua história e a de Madalena, ele é o escritor de um livro 

que ameaçou ter outros escritores, mas que ficaram pelo meio do caminho. Como 

vimos, ao longo do estudo, Paulo Honório é o narrador-personagem que assumiu a 

função e a tarefa de resgatar o período de conquista e as artimanhas utilizadas para 

vencer na vida.  

O vencedor também se fez derrotado, o processo foi narrado e ficou Paulo 

Honório responsável pelo discorrer de São Bernardo. As relações que foram se 

construindo e se mantendo, ao longo do tempo foram se transformando e se 

corrompendo. A destruição das terras de São Bernardo fica veiculada à destruição moral 

e financeira do seu dono. O percorrer de todo esse trajeto é sustentado por 

desentendimentos entre marido-mulher, ganância financeira, exploração no trabalho, 

assessorias e visões políticas e jurídicas também acompanham o espaço de São 

Bernardo. 

Em um período mais atual, se lança Eduardo Galeano a relembrar fatos e casos 

que aconteceram em diversos lugares da América Latina. Os relatos tomam um tom de 

denúncia, confidência, poesia, realidade unida à ficção... todos esses conceitos são 

conciliados em pequenos textos do Dias e noites de amor e de guerra. Uma narrativa 

que provoca a reflexão literária ao unir a realidade vivida por muitos na América Latina 

e os receios de tentar sobreviver a alguns confrontos que aconteciam de forma, algumas 

vezes, dissimulada.  
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Ao narrar alguns fatos históricos e conciliar com a vida de tantos nomes-

personagens conhecidos, Galeano tenta a mágica literária de unir o jornalismo ao 

poético. Mesmo assumindo como realidade e alertando para o testemunho, em diversas 

ocasiões, o teor ficcional também acompanha o escritor. 

Ao propor um trabalho comparativo entre os dois escritores e seus respectivos 

livros, a ideia era provocar e tentar conciliar algumas linhas e pensamentos em comum. 

O século XX marcou a produção literária dos escritores e as abordagens de alguns 

assuntos se assemelham ao coincidir a situação política em meio ao contexto das 

histórias, as questões financeiras e sociais também surgem com muita naturalidade, as 

mulheres também assumem um papel importante em meio aos contextos, assim como 

causas que provocam a violência, o medo e o controle da liberdade. São muitas as 

nuances que acabam provocando e limitando, no decorrer das histórias apresentadas nos 

livros, a vida social.  

Este desenvolvimento psicológico dos personagens, mas principalmente social 

que os livros trazem, acaba reunindo semelhanças em torno das discussões e dos 

questionamentos sociais. Ao considerar esses focos literários em comum também se 

pontua algumas distinções, e a forma narrativa é uma delas. Procuramos demonstrar que 

os livros marcados pela narrativa testemunhal tinham construções distintas.  

São Bernardo caracteriza-se como sendo o romance de Graciliano Ramos, que 

fortalece o processo narrativo focado no personagem. Dias e noites de amor e de guerra 

apresenta Eduardo Galeano envolvido e confesso em algumas histórias, os relatos 

parecem muito próximos, mesmo o escritor estando ausente do seu país de origem - o 

Uruguai - o sofrimento e o tom de testemunho são próximos.  

Procuramos demonstrar e considerar que alguns aspectos construíram uma 

relação de proximidade entre as obras. A exploração das terras e a convivência de 

domínio de poder, que se estabelece com os donos e os trabalhadores, seja no Nordeste 

brasileiro ou em qualquer outro espaço da América Latina é praticamente o mesmo. A 

estratégia de desigualdade e predomínio do abuso e da força se mostra presente.  

Outros aspectos também constatamos e relatamos ao sentir a influência e o poder 

que a educação e os meios de comunicação podem simbolizar para uma comunidade e 

os reflexos, em vários campos, que isso pode representar. Os canais de imprensa 

interferindo no meio socia l e político que se vive, e perceber a educação, enquanto uma 
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aliada para a formação do caráter e esclarecimento das pessoas. Tudo isso pode se 

perceber, ao observar e acompanhar as narrativas presentes nos livros de Eduardo 

Galeano e Graciliano Ramos. Alguns fatos que constam em meio ao romance de 

Graciliano, estão atuais e reforçando a memória social dos brasileiros. Assim como, 

aspectos educacionais e instrutivos também representam a América Latina e o seu 

contexto atual.  

O papel da mulher na sociedade, em momento algum, foi exposto de forma 

intensa ou analisado com o viés específico, mas também foi observado, porque como 

sub personagens ou personagens vivazes, podemos capturar a ideia e o incentivo de 

mostrar a situação degradante e humilhante que muitas viveram. Entendendo também, 

que a graça e a coragem para enfrentar riscos e perigos também estiveram presentes em 

muitas histórias. Não foi o motivo de construir heroínas, mas apenas de perceber que as 

personagens tiveram espaços nas duas obras analisadas. 

Podemos apontar estilos diferentes para a construção literária de cada um dos 

autores, um com um romance intenso e firme na sua construção tradicional, e outro com 

diversas histórias curtas, que mais parece arriscar ensaios, poesias e confidências 

vivenciais em um diário de fugitivo. Cada qual utilizou o seu modelo de recriar e 

apresentar as raízes de um lugar, cada qual alimentou sensações em um povo que pode 

resgatar as suas lembranças.   
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