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[...] Na América Latina, a chegada ao Reino da 

Liberdade (inclusive para os egressos dos 

cárceres de 1964) passará, simbolicamente, pela 

travessia do Mar Vermelho e do Rio Jordão e 

pela queda de Jericó, a cidade fundada sobre a 

injustiça, isto é, O Reino da Opressão. 

 
 

Nesses tempos de travessia é preciso abrir as 

cadeias,   que   se   chamam:   fome,   miséria, 

doenças  endêmicas,  analfabetismo, 

expropriação do trabalho alheio, alienação, 

injustiça, ressentimento, desamor, desespero. 

 
 

Aí chegaremos ao Reino da Liberdade, também 
 

Chamado Reino da Felicidade. 

Então construiremos a paz. 

 
 

(Moacyr de Góes) 



 

 

RESUMO 
 

 
 

A presente pesquisa analisa o romance A Fortaleza dos Vencidos (2009), de Nei 
Leandro de Castro, investigando a construção da memória na narrativa como 
recorrência da literatura de testemunho, visto que o romance traz à sua expressão o 
contexto social e político do período da Ditadura Militar. Trata-se de observar, 
especificamente,  a  memória  inscrita  na  obra  e  como  a  voz  que  constrói  essa 
memória traz uma representação literária da história vivida no referido contexto, que, 
ante o processo de esquecimento imposto, surge para reavivar a memória do leitor e 
revisitar de forma crítica a história social do país. Na narrativa de Nei Leandro de 
Castro, as personagens encontram-se representadas por pessoas comuns que 
sofreram as torturas do Período de Chumbo, e, a partir das ações encadeadas, 
falam  das  lembranças  dos  momentos  vividos;  é  sobre  esse  aspecto  que  este 
trabalho   se   detém.   É   necessário   ressaltar   ainda   que   o   presente   trabalho 
compreende, de forma primordial, o contexto social e histórico no qual a obra está 
inserida, promovendo diálogos entre ambos, a fim de perceber o modo como se 
estabelece, na ficção do autor estudado, a articulação entre o romance e a história, 
a literatura e a vida social. Para discutir e estabelecer relações do texto literário com 
a realidade histórica buscou-se apoio no estudo de Daniel Aarão Reis, presente no 
livro Ditadura e Democracia no Brasil (2014), como também em Sérgio Luiz Bezerra 
Trindade  e  suas  pesquisas  sobre  a  história  do  Rio  Grande  do  Norte. No  que 
concerne à discussão acerca da memória manifesta nesta análise, contamos com a 
contribuição de Ecléa Bosi (2009), Márcio Seligmann-Silva (2003) e Brandão (2008), 
além do aporte teórico de Philippe Lejeune (2008) e Jacques Le Goff (1990). A 
pesquisa constatou que o romance estudado, articulando-se à história social do 
país, no que se refere mais especificamente ao contexto da Ditadura Militar, retrata 
traços   autobiográficos   de   Nei   Leandro   de   Castro,   como   também   o   lado 
memorialístico da obra através da ressignificação das memórias do autor 
relacionadas ao período. 

 
 
 
 

Palavras- Chave: Nei Leandro de Castro, Memória, Literatura, Política. 



 

 

ABSTRACT 
 

 
 

The  present  research analyzes  Nei  Leandro  de  Castro's  novel A  Fortaleza  dos 
Vencidos (2009) in order to investigate the construction of memory in the narrative as 
a recurrence of witness literature since the novel brings up social and political context 
of  the  period  of  the  Military  dictatorship.  It  is  about  observing,  specifically,  the 
memory inscribed in the literary work and how the voice that builds this memory 
brings up a literary representation of the history lived in that context, that, before the 
process of imposed forgetfulness, comes up to revive the memory of the reader and 
to revisit the social history of the country in a critical way. In the narrative of Nei 
Leandro de Castro, the characters are represented by ordinary people who suffered 
the  tortures  in  the  Years  of  Lead  (Período  de  Chumbo), and, from  a  series  of 
connected actions, they speak of the memories of their past; It is this aspect that this 
work is about. It is necessary to emphasize that the present work encompasses 
primarily the social and historical context in which the work is inserted, promoting 
dialogues between both, in order to perceive the way in which, in the author’s fiction, 
the articulation between the novel and the history, the literature and the social life. In 
order to discuss and establish relations between the literary text and historical reality, 
we sought theoretical support in the study of Daniel Aarão Reis though his book 
Ditadura e Democracia no Brazil (2014) as well as in Sérgio Luiz Bezerra Trindade 
through his researches on the history of Rio Grande do Norte. Regading the 
discussion about the memory inserted in this analysis, we have the contribution of 
Écléa Bosi (2009), Márcio Seligmann-Silva (2003) and Brandão (2008), as well as 
the theoretical contribution of Philippe Lejeune (2008) and Jacques Le Goff 1990) 
.The research found that the studied novel, articulated with the social history of the 
country, more specifically with the context of the Military Dictatorship, portrays 
autobiographical features of Nei Leandro de Castro as well as the memorialistic side 
of the literary work through resignification of the author's memories related to that 
period. 

 
 
 
 

Keywods:Nei Leandro de Castro, Memory, Literature, Politics. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
 

Tem dias que a gente se sente 

Como quem partiu ou morreu 

A gente estancou de repente 

Ou foi o mundo então que 

cresceu 

A gente quer ter voz ativa 

No nosso destino mandar 

Mas eis que chega a roda-viva 

E carrega o destino pra lá 
 

(Chico Buarque de Hollanda) 
 

 
 
 

A Dissertação ora apresentada está configurada dentro da linha de 

pesquisa de Literatura e Memória Cultural, no âmbito do Programa de Pós- 

graduação em Estudos da Linguagem, da Universidade Federal do Rio Grande 

do  Norte,  e  tem  como  objetivo  a  análise  da  constituição  da  memória  no 

romance A Fortaleza dos Vencidos, de Nei Leandro de Castro. Ademais, 

interessa-nos discutir a relação estabelecida entre a narrativa em estudo e as 

questões políticas e históricas do Brasil dos anos 60, bem como o seu reflexo 

no contexto político no estado do Rio Grande do Norte. 

Partindo do pressuposto de que a Literatura é capaz de indagar o 

passado e colocar sob olhar de suspeita o presente, nosso interesse é 

identificar e analisar a memória na constituição da narrativa e sua articulação 

com o contexto histórico, considerando a natureza memorialística da ficção de 

Nei Leandro de Castro. 

Analisaremos, pois, como a memória se expressa na obra supracitada, 

remetendo-nos a um tempo crucial de nossa vida política e histórica, que foi o 

da Ditadura Militar, tanto no Brasil, de forma geral, como no estado do Rio 

Grande do Norte, mais especificamente. 

A Ditadura Militar no Brasil iniciou-se em 31 de março de 1964, tendo a 

duração de 21 anos. Durante esse período, muitas foram as atrocidades 

cometidas  por  meio  de  humilhações,  torturas,  assassinatos e 

desaparecimentos dos considerados subversivos, os ditos “comunistas”. Além 

disso,  é  possível  citar  outras  características  do  regime  –  as  quais  serão 
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abordadas de forma mais aprofundada no decorrer desta Dissertação  –, a 

saber: o fortalecimento do poder central (principalmente o poder executivo); 

sucessão presidencial através de eleições indiretas, controladas pelo Alto 

Comando das Forças Armadas; censura prévia e, por fim, o aparato de 

repressão policial, dentre outros elementos que formam o contexto histórico 

retratado na obra de Nei Leandro de Castro. 

Outro ponto a ser abordado é a questão da memória e sua relação com 

a “escrita de si”. Para tanto, teremos como suporte as sistematizações teóricas 

de Lejeune sobre autobiografia, em seu livro O Pacto Autobiográfico (2008). A 

autobiografia, na atualidade, tem se tornado uma das atenções dos debates 

teóricos da crítica literária e das Ciências Humanas e Sociais. Por tratarmos da 

questão da escrita de si, da memória e da autobiografia, faz-se necessário um 

apanhado da vida e da  obra de Nei Leandro de  Castro,  a partir de  suas 

vivências e memórias, traçando relações com o lado ficcional da obra, além de 

considerarmos como parte da análise os elementos formadores de sua escrita. 

A bibliografia de Nei Leandro de Castro é extensa e compreende 

produções desde o início da década de 1961, a partir da obra O Pastor e a 

Flauta (1961) até suas publicações recentes, como o livro Pássaro sem sono 

(2013), completando, assim, mais de cinquenta anos de atividades literárias. 

Com base em suas publicações, percebemos o olhar de Nei para o seu povo, 

sua história, seus costumes, a forma de linguagem do nordestino, bem como 

as representações dos lugares vividos, em especial Natal e Rio de Janeiro, 

caracterizando esse autor como  um  grande  observador e  perpetuador dos 

elementos formadores da cultura norte-rio-grandense. 

Nos últimos anos, o legado literário de Nei Leandro está chegando às 

universidades como importante objeto de pesquisa, saindo das livrarias, sebos 

e bibliotecas para o universo de análises e estudos de pesquisadores. Dessa 

forma, os estudiosos das obras desse autor estão reconhecendo e valorizando 

cada vez mais a sua qualidade literária e a sua importância para a literatura 

local, em especial, como também para a literatura nacional. 

Conforme explicita Assis Brasil (1998), na obra A poesia norte-rio- 

grandense no século XX: Antologia, 
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Nei Leandro de Castro tem um rico e significativo périplo 
poético:  vai  do  poema  engajado  politicamente  –  uma  das 
poucas vozes na área – ao poema lírico e erótico, tendo ainda 
passado pela experiência vanguardista do poema/processo, 
companheiro  de  outros  grandes  poetas,  tais  como  Moacy 
Cirne, Luís Carlos Guimarães, Dailor Varela, J. Medeiros, 
Sanderson  Negreiros  e  Diógenes  da  Cunha  Lima  (BRASIL, 
1998, p. 171). 

 
 

Desse   modo,   percebemos   como   são   diversas   as   vertentes   da 

criatividade artística de Nei Leandro de Castro, mostrando que a sua literatura 

é a fusão de suas emoções, experiências, memórias, linguagem poética e 

criatividade, entre outros elementos que ressaltam as qualidades das suas 

obras e valorizam o fenômeno literário. Sob esse prisma, vemos que o autor 

traz sempre uma particularidade em sua escrita, seja na poesia, na crônica ou 

na prosa, no humor ou no erotismo, enriquecendo cada vez mais os leitores e 

estudiosos da sua obra, em especial A Fortaleza dos Vencidos, tema central da 

nossa análise. 

A respeito da análise desta obra, percebe-se que não existem registros 

de dissertações e teses, na esfera acadêmica norte-rio-grandense. Sendo 

assim, observamos que a obra em estudo ainda precisa ser explorada, uma 

vez que não há, exceto poucos trabalhos desenvolvidos1, estudos acadêmicos, 

fato este que justifica esta Dissertação. 

Para que possamos analisar a obra proposta, utilizaremos como 

orientação de leitura para discussão de seu viés memorialístico o pensamento 

crítico de Le Goff (1990), em seu livro História e Memória. Ainda sob esse 

ponto de vista, buscou-se apoio no pensamento de Ecléa Bosi (2009), em 

Memória e Sociedade, que trata das relações intercambiáveis entre o passado 

e o presente, seja na observação de que o passado não é simplesmente 

revisitado – já que a memória é também resistência ao presente –, seja como 

retificação da história instituída. 

Como o romance está situado cronologicamente no período da Ditatura 

Militar, o trabalho também se fundamenta na noção de literatura de testemunho 

e de escrita da violência, conforme as sistematizações de Márcio Seligmann- 
 

 
1 

Importante estudo intitulado O riso diabólico residual n`As Pelejas de Ojuara:  O homem que 
desafiou o diabo, foi desenvolvido como Dissertação de Mestrado por Carolina de Aquino 
Gomes, da Universidade Federal do Ceará, em 2011, a respeito da obra As Pelejas de Ojuara, 
de Nei Leandro de Castro. 
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Silva (2003), no que se refere ao trato dado às relações entre literatura, história 

e memória. 

 

Segundo o crítico, o romance e outros gêneros de representação, em 

tempos anteriores, abriam espaço para gêneros não ficcionais (denúncia e 

reportagem), como citado a seguir: “(...) na América Latina predominou uma 

leitura que não primou pela problematização da questão da representação e 

tendeu a ver o testemunho sobretudo na sua modalidade de denúncia e 

reportagem” (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 9). 

 

Ainda sob esse ponto de vista, para Elaine dos Santos, no artigo 

“Literatura e História - Uma representação da Ditadura Militar pós 1964 no 

Brasil, em O que é isso, companheiro?, de Fernando Gabeira”, o romance 

tornou-se um gênero que conseguiu unir, de forma satisfatória,   História e 

ficção, resgatando dessa forma fatos históricos por meio da representação 

social. Diz a autora: 

 
 
 

o romance foi o gênero que estabeleceu uma ligação com a 
História. Entre os papéis que desempenham os romances em 
contato com a historiografia, um dos principais é o de recuperar 
fatos passados através de uma representação social de um 
determinado tempo, eleito por cada romancista. Esta 
representação começa a ocorrer no momento da tessitura de 
cada romance, em que o romancista se dispõe a representar 
uma época passada e acaba unindo fatos que aconteceram 
com a ficção. Os fatos do passado são recuperados, pois o 
leitor entende a História, ou parte dela representada, a partir da 
visão que a sociedade tinha na época e não a visão que os 
livros de História trazem. Assim, se dá a importância deste 
fator, há uma maior compreensão através da mescla que se 
opera entre História e ficção. Não a visão que os livros de 
História trazem. Assim, se dá a importância deste fator, há uma 
maior compreensão através da mescla que se opera entre 
História e ficção. (SANTOS, 2010, p.3). 

 
 
 
 

A concepção de literatura de testemunho, conforme o entendimento de 

Márcio Seligmann-Silva (2003), em História, Memória e Literatura – O 

testemunho na Era das Catástrofes nos será de fundamental importância na 

busca de compreender a memória presente na obra em estudo e sua relação 
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com  o  período  de  repressão  social  e  política  existente  na  Ditadura  Militar 

brasileira. 

 

Esta pesquisa está dividida em três capítulos. O primeiro, intitulado “O 

contexto político brasileiro dos anos 60”, trata de uma abordagem acerca do 

contexto social e político brasileiro, considerando o período em questão 

caracterizado pela Ditadura Militar. De modo geral, analisa-se o seu “impacto” 

ou suas ramificações no Brasil e, em particular, no estado do Rio Grande do 

Norte. 

 

O segundo capítulo, “Memória, Literatura de Testemunho e Escrita 

Autobiográfica”, discute a noção de Memória, segundo Le Goff (1990) e Ecléa 

Bosi (2009), bem como a reflexão teórica sobre a Literatura de Testemunho e 

de Escrita Autobiográfica, respectivamente, segundo a perspectiva de 

Seligmann-Silva (2003) e Lejeune (2008). O capítulo faz uma articulação entre 

a narrativa de testemunho e a narrativa autobiográfica, por considerarmos 

flagrante a presença do autor em sua obra, mesmo considerando que o tom 

dominante da escrita fictícia é sempre seu caráter fabulatório. 

O terceiro capítulo, “Autobiografia, Memória e Literatura de Testemunho 

no romance A Fortaleza dos Vencidos” visa analisar tal obra a partir de seu 

contexto histórico e à luz das teorias adotadas na pesquisa. Nessa direção, o 

capítulo se ocupa do estudo do romance de Nei Leandro, vendo de que modo 

se inserem questões políticas e sociais na trama narrativa de sua ficção, como 

também se apresenta a análise das personagens e dos seus nomes; o estudo 

do  título  e  a  importância  da  Fortaleza  dos  Reis  Magos  na  obra;  as 

ambientações presentes; a existência do verso na prosa de Nei Leandro; a 

Ditadura Militar representada através das perseguições e humilhações 

causadas aos comunistas, o erotismo existente na ficção e, por fim, o realismo 

mágico estabelecido na segunda parte do romance. 

Dessa forma, procuramos apresentar o entrelaçamento entre a teoria 

adotada e o romance de Nei Leandro de Castro, analisando como tais 

componentes teóricos emergem na obra e quais são os significados viáveis, 

considerando o autor e o contexto sociopolítico e histórico em destaque. 

Nas considerações finais buscou-se demonstrar as possíveis 

contribuições da presente dissertação e as possiblidades de novas pesquisas a 
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partir de outros olhares acerca da obra analisada.   Além disso, no anexo, 

disponibilizamos  uma  entrevista  concedida  por  Nei  Leandro  de  Castro  a 

respeito do romance estudado, com o intuito de apresentar a obra a partir das 

palavras de seu próprio autor, destacando, dessa forma, a sua visão acerca da 

criação literária. 
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2  O CONTEXTO POLÍTICO BRASILEIRO DOS ANOS 60 
 

 
 

A minha gente hoje anda 

Falando de lado 

E olhando pro chão, viu 

Você que inventou esse estado 

E inventou de inventar 

Toda a escuridão 

Você que inventou o pecado 

Esqueceu-se de inventar 

O perdão 
 

(Chico Buarque de Hollanda) 
 
 
 
 
 

 
2.1 QUESTÕES ACERCA DA DITADURA MILITAR NO BRASIL 

 
 
 
 

 
O contexto histórico tratado no romance memorialístico de Nei Leandro 

de Castro é o da Ditadura Militar. Tal momento histórico teve início em todo o 

Brasil  no  dia  31  de  março  de  1964  por  razões  econômicas  (inflação, 

descontrole das contas do governo) e políticas (convicção dos setores militares 

e civis de acabarem com o Populismo, que levaria o Brasil a uma República 

Sindicalista e, posteriormente, a um país comunista), conforme assevera o 

historiador Boris Fausto, em sua obra História Concisa do Brasil (2012). Além 

disso, é importante ressaltar que vivíamos no contexto mundial da Guerra Fria. 

Na obra Cultura e Política (2005), Roberto Schwarz nos mostra uma 

visão de como foi a instauração da ditadura, ao afirmar que 

 
 

[...] em 1964 instalou-se no Brasil a ditadura militar, a fim de 
garantir o capital e o continente contra o socialismo. O governo 
populista  de  Goulart,  apesar  da  vasta  mobilização 
esquerdizante  a  que  procedera,  temia  a  luta  de  classes  e 
recuou diante da possível guerra civil.  Em  conseqüência,  a 
vitória da direita pôde tomar a costumeira forma de acerto entre 
generais. O povo, na ocasião, mobilizado, mas sem armas e 
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organização própria, assistiu passivamente à troca de governos 
(SCHWARZ, 2005, p. 7). 

 
 
 

Percebemos, conforme a fala de Schwarz, que a instalação da Ditadura 

ocorreu com um dos intuitos de preservar o capitalismo em detrimento do 

socialismo. Ademais, é notório que não houve ativa participação popular, uma 

vez que não havia possibilidade de luta armada contra os militares em questão. 

Em  um  primeiro  momento,  com  a  deposição2    do  presidente  João 

Goulart, houve o empoderamento do Comando Supremo da Revolução, por 

meio do Ato Institucional nº1 e com poucos dias de duração, para depois se 

iniciar uma série de presidentes e atos institucionais (em um total de 17); o 

primeiro presidente foi o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. 

O Ato Institucional nº 1, de 9 de abril de 1964, conforme publicação no 

site do Planalto, na seção legislações históricas, 

 
 

Modifica a Constituição do Brasil de 1946 quanto à eleição, ao 
mandato e aos poderes do Presidente da República; confere 
aos Comandantes-em-chefe das Forças Armadas o poder de 
suspender direitos políticos e cassar mandatos legislativos, 
excluída a apreciação judicial desses atos; e dá outras 

providências.3 

 
 

 
Conforme podemos observar, o primeiro ato institucional do governo 

militar modificou a Carta Magna de 1946, caracterizada por ser avançada em 

relação aos direitos democráticos dos cidadãos, garantindo  a  liberdade  de 

religião,  fim  da  pena  de  morte  e  da  censura,  separação  dos  poderes 

Legislativo,  Executivo  e  Judiciário,  além  de  outros  elementos  os  quais 

atestavam maior segurança para os brasileiros. Desse modo, percebemos que 
 

 
2 

A deposição do presidente João Goulart foi fruto de diversas causas as quais resultaram no 
Golpe Militar de 1964, citadas resumidamente por Arruda e Piletti na obra Toda a História, 
como por exemplo: a forte redução de investimentos, o que gerou desemprego e 
desabastecimento, e a inflação, que corroía salários e desequilibrava pequenas e médias 
empresas. Além disso, no governo Goulart, o Estado populista atingiu seu limite; para atender 
às  reivindicações dos  trabalhadores urbanos  e  rurais,  o  governo  deveria,  de  fato,  tomar 
medidas  que  feriam  os  interesses  econômicos  conservadores  (como  a  reforma  agrária), 
fazendo com que a burguesia ficasse amedrontada com a radicalização e ameaçada em seus 
interesses econômicos e, com apoio das camadas médias conservadoras, voltando-se contra o 
seu governo e as instituições democráticas. A conspiração interna recebeu apoio dos Estados 
Unidos,  com  recursos  financeiros,  pressões  político-diplomáticas  e  atuação  de  agentes 
secretos e agitadores, em nome dos imperativos da Guerra Fria (2006, p. 422). 
3 

Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/atos-institucionais. 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/atos-institucionais
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o Ato nº 1 já foi publicado com a intenção de retroceder o direito adquirido 

pelos brasileiros durante o percurso histórico do país. 

 

Castelo Branco esteve à frente do poder nos anos de 1964 a 1967, 

apoiado e indicado pelo Comando Supremo da Ditadura, sendo o primeiro da 

chamada Linha Dura, e teve como um dos principais marcos do seu governo o 

lançamento dos Atos Institucionais nº 2 e nº 3, aquele acabaria com o 

pluripartidarismo no Brasil, instaurando o Bipartidarismo com o MDB – 

Movimento Democrático Brasileiro (Partido de Oposição)  e a ARENA – Aliança 

Renovadora Nacional (Partido do Governo); este lançaria as eleições indiretas 

para governadores. 

O ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965, em resumo, 
 

 

[...] modifica a Constituição do Brasil de 1946 quanto ao 
processo legislativo, às eleições, aos poderes do Presidente da 
República,   à   organização   dos   três   Poderes;   suspende 
garantias de vitaliciedade, inamovibilidade, estabilidade e a de 
exercício em funções por tempo certo; exclui da apreciação 
judicial atos praticados de acordo com suas normas e Atos 

Complementares decorrentes; e dá outras providências.4 

 

 
 
 

Já o Ato Institucional nº 3, de 05 de fevereiro de 1966, 
 

 
 
 

Dispõe sobre eleições indiretas nacionais, estaduais e 
municipais; permite que Senadores e Deputados Federais ou 
Estaduais, com prévia licença, exerçam o cargo de Prefeito de 
capital de Estado; exclui da apreciação judicial atos praticados 
de acordo com suas normas e Atos Complementares 

decorrentes.5 

 
 
 

Após a leitura dos atos de nº 2 e nº 3, percebemos que eles estão 

diretamente vinculados à modificação do processo democrático do sufrágio e 

sua consequente alteração das eleições brasileiras, gerando desde o 

bipartidarismo,  a  partir  da  Aliança  Renovadora  Nacional  (Arena)  e  do 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB), como também reforçando tudo o que 

foi publicado no primeiro ato. 
 

4 
Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/atos-institucionais. 

5 
Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/atos-institucionais. 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/atos-institucionais
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/atos-institucionais
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Em 12 de dezembro de 1966 lança-se o Ato Institucional de nº 4, em que 

o presidente Castelo Branco intima o Congresso Nacional, conforme descrito 

em seu artigo 1º, a saber: “Art. 1º - É convocado o Congresso Nacional para se 

reunir extraordinariamente, de 12 de dezembro de 1966 a 24 de janeiro de 

1967”6. Tal reunião tinha como objetivo a discussão, votação e promulgação da 

Constituição de 1967, incorporando, dessa forma, todos os outros atos 

anteriores, ou seja, do número 1 ao 3. 

Conforme descreve Sérgio Luiz Bezerra Trindade, em seu livro 

Introdução à História do  Rio  Grande  do  Norte, ao fazer um  panorama da 

Ditadura Militar brasileira e seus atos institucionais, nos diz que 

 
 

[...]  a  implantação  do  AI-2  fez  desabar  a  justificativa  dos 
militares de que a Revolução de 31 de março de 1964 foi feita 
para garantir a Constituição e a democracia. Durante o curto 
governo de Castelo Branco (e vale lembrar que foi o menos 
autoritário de todos os presidentes militares do período 1964- 
1985), quase toda a estrutura democrática do país foi 
desmontada.  Os  atos  institucionais  ampliaram 
significativamente o poder do Presidente da República 
(TRINDADE, 2007, p. 252). 

 
 
 

Como percebemos, os Atos foram instrumentos jurídicos, com poder de 

lei, utilizados pelo Executivo para ampliar cada vez mais seu poder perante 

toda a sociedade, não podendo ser reivindicado ou contestado por nenhum 

outro poder do Estado. 

 

Dando prosseguimento à linha dura, após Castelo Branco temos o 

governo do general Artur da Costa e Silva (1967 – 1969), marcado por uma 

oposição à sociedade civil, passando por diversos entraves, nos quais se 

destacam: o Protesto da UNE, a Passeata dos 100 mil, a Frente Ampla e as 

greves de Contagem e Osasco. Nesse período é utilizado o mais violento e 

antidemocrático ato institucional, o número 5. 

Para Trindade (2007), o AI-5 foi resultado de uma série de ações da 

oposição do governo militar, ou seja, quanto maiores eram as reivindicações e 
 
 
 
 

6 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-04-66.htm. Acesso em: 16 de abril 

de 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-04-66.htm
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a  luta  contra  o  governo,  maiores  eram  as  repressões  do  período.  Ainda 

segundo esse autor, 

 
 

[...] O ano de 1968 foi um divisor de águas. A tensão política 
era cada vez maior. Num discurso feito na Câmara de 
Deputados, o deputado federal Márcio Moreira Alves (MDB) 
apoiou as manifestações contra o regime e pregou o boicote ao 
desfile de 7 de setembro. Irritada, a linha-dura exigiu uma 
punição para o parlamentar. Como não conseguiu licença da 
Câmara de Deputados para processar o deputado Márcio 
Moreira Alves, o presidente Costa e Silva decretou, a 13 de 
dezembro   de   1968,   por   pressão   da   linha   dura,   o   Ato 
Institucional nº 5 – AI-5, que suspendia as garantias 
constitucionais e instituía um regime policial-militar, com um 
aumento considerável do sistema aparelho repressivo, cujos 
contornos  foram  definitivamente  estabelecidos.  (TRINDADE, 
2007, p.253) 

 
 

 
Resumidamente, podemos dizer que o ato institucional nº 5: 

 

 

Suspende  a  garantia  do habeas  corpus para  determinados 
crimes; dispõe sobre os poderes do Presidente da República 
de   decretar:   estado   de   sítio,   nos   casos   previstos   na 
Constituição Federal de 1967; intervenção federal, sem os 
limites   constitucionais;   suspensão   de   direitos   políticos   e 
restrição ao exercício de qualquer direito público ou privado; 
cassação de mandatos eletivos; recesso do Congresso 
Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras de 
Vereadores; exclui da apreciação judicial atos praticados de 
acordo com suas normas e Atos Complementares decorrentes; 

e dá outras providências7. 
 
 

 
Dessa forma, conforme citado acima, é possível observar um 

engrandecimento  do  poder  dos  militares,  comandantes  do  governo,  e  um 

menor (e até mesmo inexistente) respeito a qualquer liberdade individual dos 

brasileiros, assim como a dificuldade de expressão existente para qualquer tipo 

de oposição. 

 

Por sua vez, citamos como algumas das consequências sofridas pelo 

povo brasileiro no período ditatorial, reafirmando o pensamento de Schwarz 

(2005), 
 
 
 

7   
Disponível em:  http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/atos-institucionais. 

Acesso em: 16 de abril de 2016. 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/atos-institucionais
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[...] intervenção e terror nos sindicatos, terror na zona rural, 
rebaixamento geral de salários, expurgo, especialmente nos 
escalões baixos das Forças Armadas, inquérito militar na 
Universidade, invasão de igrejas, dissolução das organizações 
estudantis, censura, suspensão de habeas corpus etc. 
(SCHWARZ, 2005, p. 7). 

 

 
 
 

Ao expor a situação sociopolítica do Brasil em sua obra O Golpe Militar 

no Rio Grande do Norte e os Norte-Rio-Grandenses mortos e desaparecidos: 

1969-1973 (2010), o escritor Luciano Fábio Dantas Capistrano, relata que 
 
 
 
 

[...] no poder, os militares cuidaram de construir um arcabouço 
jurídico, conferindo aos seus atos um caráter “legal”. Destaca- 
se o Ato Institucional número 5 (AI 5), que concedia poderes 
discricionários e absolutos ao Presidente. Procurando legitimar 
a repressão política, foi editada uma série de decretos e leis 
draconianas: a Lei de Segurança Nacional, a instituição das 
penas de morte, de banimento e de prisão perpétua; o decreto 
477,  que reprimia  a  atividade  político  estudantil.  A  ditadura 
militar, com estes instrumentos “legais”, procurava legitimar o 
terror político (CAPISTRANO, 2010, p.37). 

 

 
 
 

Depreende-se,  do  trecho  acima  citado,  que  o  ato  institucional  nº  5 

atribuiu legalidade a uma conduta condenável realizada durante os anos de 

vigência da Ditadura. Esse ato legalizou as práticas de tortura efetivadas 

durante o período, além do estabelecimento da pena de morte e do banimento 

do Brasil para os considerados subversivos. 

 

Com o adoecimento de Costa e Silva, a Junta Militar estabelece outro 

nome para a Presidência da República, de modo a favorecer a vez do governo 

do general Emílio Garrastazu Médici (1969 – 1974), período presidencial 

também conhecido como Anos de Chumbo, por executar inúmeras torturas, 

mortes e exílios, além de instituir a censura prévia nas mídias impressas, como 

também por implantar eleições indiretas para governadores. 

 

Médici seguiu a linha dura dos outros dois governos anteriores, 

oferecendo, em seu governo, maior autonomia dos órgãos repressivos e dos 

tecnocratas, gerando uma maior repressão política. Outro ponto de destaque 

na sua gestão foi o Milagre Econômico, coordenado pelo Ministro da Fazenda, 
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Delfim Neto, que envolvia o ufanismo da época, reforçado pela Copa do Mundo 

de 1970, além das obras faraônicas do período e o apoio da classe média. 

 

Com o tempo, o Milagre Econômico entra em colapso e não gera mais 

os resultados pretendidos. Essa crise está diretamente relacionada à do 

Petróleo, em 1974, como também à escassez de dinheiro para empréstimos, 

decorrente  da  crise mundial.  Juntam-se  a  isso  uma  forte  concentração  de 

renda e o descontrole da inflação, somente recuperados com o plano real, no 

ano de 1994. 

 

A respeito do fim do Milagre Econômico, Sérgio Luiz Bezerra Trindade 

cita que 

 
 

[...] a crescente inflação e a diminuição da atividade econômica 
fizeram aparecer as primeiras fissuras no modelo de 
desenvolvimento implantado pelos militares. Esse modelo, 
centrado no capital estrangeiro, mostrou as primeiras fissuras 
na primeira metade da década de 1970, em decorrência da 
primeira   crise   do   petróleo   e   do   aumento   dos   juros 
internacionais. Sem a âncora econômica, os militares 
perceberam que não mais podiam permanecer à frente do 
Executivo por muito mais tempo (TRINDADE, 2010, p.241). 

 

 
 
 

Após Médici, cai a linha dura e entra como presidente o general Ernesto 

Geisel, representante da Sorbonne, que apresentou um governo marcado pela 

crise econômica e pelo alto índice de desemprego, bem como pela inflação e 

por juros exorbitantes, acrescentando-se a isso uma crescente impopularidade 

da própria Ditadura Militar, refletida nas eleições parlamentares de 1974, em 

que o MDB teve grande expressão política. 

Foi a partir desse momento que houve uma maior ação sobre a oposição 

por meio de alguns atos do governo. Dentre eles, destaca-se a Lei Falcão 

(1976), o qual objetivava a restrição das eleições do ano de 1976 utilizando 

como mecanismo a censura em relação às campanhas eleitorais, uma vez que 

permitia ao candidato somente o uso de sua própria foto, e a exposição rápida 

de seu currículo. O intuito da Lei Falcão era evitar debates políticos entre a 

ARENA e o MDB, e, consequentemente, mais vitórias para o partido de 

oposição. 
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Outro ponto importante é o Pacote de Abril (1977), considerado como 

uma união de reformas jurídicas e constitucionais as quais tinham a pretensão 

de institucionalizar a Ditadura Militar, como também impedir o crescimento do 

MDB (Movimento Democrático Brasileiro) nas eleições de 1978. Conforme 

Marcos Napolitano, na obra 1964 – História do Regime Militar Brasileiro (2014), 

 
 

[...] os Pacotes de Abril instituíam a eleição indireta para um 
terço  do  Senado  (cujos  membros  eram  indicados  por  um 
colégio eleitoral estadual de maioria governista), mantinham as 
eleições indiretas para os próximos governadores estaduais, 
aumentavam  a  representatividade  dos  estados  menos 
populosos  (onde  a  Arena  era  bem  mais  votada), 
sacramentavam as restrições à propaganda eleitoral e a 
alternavam o quórum parlamentar para aprovação de emendas 
constitucionais de dois terços da Câmara para maioria simples. 
O mandato presidencial foi ampliado para seis anos, valendo a 
partir do sucessor de Geisel (NAPOLITANO, 2014, p. 257). 

 

 
 
 

Outra consequência do Pacote de Abril foi a figura do Senador Biônico, 

nome dado ao senador não eleito pelo voto do cidadão, já que esse pacote de 

normas determinava que um terço dos senadores passaria a ser escolhido pelo 

próprio governo. 

Também é nesse período que teremos o início de uma distensão do 

governo, de “forma lenta, gradual e segura”, segundo o próprio Geisel, bem 

como teremos a revogação do Ato Institucional nº 5, em dezembro de 1978, e a 

escolha de seu sucessor, o general João Baptista Figueiredo (1979 – 1985), 

último presidente do período militar. 

O Governo Figueiredo procurou redemocratizar o Brasil e devolver o 

poder aos civis. Nesse período ocorreu a Lei de Anistia (1979), caracterizada 

por  não  punir os  crimes  militares,  como  também  os  crimes  dos  militantes 

políticos. A lei garantiu o esquecimento das torturas, assassinatos e 

perseguições ocorridas no período, caracterizando-se assim como uma anistia 

“ampla, geral e irrestrita”. 

Para  Daniel  Aarão  Reis,  na  obra  Ditadura  e  Democracia  no  Brasil 
 

(2014), 
 

 
 

[...] do ponto de vista do governo, a Lei de Anistia teria que, 
simultaneamente,    promover    a    libertação    dos    presos 
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remanescentes, o retorno dos exilados e a proteção dos 
aparelhos de segurança, denunciados como executores da 
tortura como política de Estado (REIS, 2014, p. 132). 

 

 
 
 

Outro ponto foi a Reforma Partidária, com a extinção dos dois partidos 

do período militar (ARENA e MDB) e a criação de novos partidos, com a 

intenção de distribuir a oposição em vários agrupamentos, tornando-a menos 

forte. Nesse período (início dos anos 80), foram criados: PDS – Partido 

Democrático Social; PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro; 

PDT – Partido Democrático Trabalhista; PTB – Partido Trabalhista Brasileiro e 

o PT – Partido dos Trabalhadores. 

Além  das  mudanças  partidárias,  citamos  ainda  as  greves  do  ABC 

Paulista – nas quais se destacou a figura do metalúrgico Luís Inácio Lula da 

Silva –, o atentado do Riocentro (1981) e os comícios das Diretas Já, também 

conhecidas como Emenda Dante de Oliveira, que objetivava a realização de 

eleições  diretas  para  Presidente  da  República.  A  eleição  para  o  novo 

presidente civil ocorreu por meio do Colégio Eleitoral com a disputa pela 

presidência entre Paulo Maluf e Tancredo Neves. Nessa disputa, Tancredo, o 

qual representava a oposição, venceu, mas faleceu às vésperas da posse. 

José Sarney, vice-presidente, assumiu o governo, reiniciando, dessa forma, o 

processo  de  redemocratização  do  país  e  o  encerramento  do  período  da 

Ditadura Militar. 

Isto posto, conclui-se que o fim da Ditadura Militar trouxe a esperança de 

termos novamente as liberdades individuais e democráticas, até então 

inexistentes, privadas dos cidadãos comuns. O poder nas mãos dos civis 

passou a ser visto com uma esperança de dias melhores, sem tortura e 

humilhações tão vivas durante o período de chumbo. 

De acordo com Marcos Napolitano (2014), 
 

 
 

[...]  era o começo da Nova República,  tendo à frente  José 
Sarney, um presidente imprevisto, tutelado pelos militares, mas 
que prometia recuperar as liberdades democráticas plenas e 
instaurar  um  processo  constituinte  (NAPOLITANO,  2014,  p. 
311-312). 
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Tal processo constituinte ganharia forma, posteriormente, em 1988, com 

a promulgação da Constituição Brasileira. 

 
 
 
 

2.2 O PERÍODO DE CHUMBO NO RIO GRANDE DO NORTE 
 
 

 
Antes de começarmos a mostrar a estrutura do Rio Grande do Norte 

pós-golpe militar, é necessário que tenhamos uma noção de como o estado se 

apresentava antes do Período de Chumbo, por meio do cenário político da 

época. 

Nos anos 50, Aluízio Alves e Dinarte Mariz eram aliados, correligionários 

da UDN (União Democrática Nacional). No entanto, houve a ruptura dessa 

união, gerando, em 1960, uma das maiores campanhas eleitorais para 

governador já realizadas no estado, em que tínhamos de um lado Dinarte Mariz 

apoiando Djalma Marinho e, do outro, Aluízio Alves. 

Conforme citado por Luciano Fábio Dantas Capistrano, em seu livro O 

Golpe Militar no Rio Grande do Norte e os Norte-Rio-Grandenses mortos e 

desaparecidos: 1969-1973, 

 
 

[...]  a  década  de  1960  foi  caracterizada  no  estado  do  Rio 
Grande do Norte pela ebulição política e cultural. Era eleito 
governador o Sr. Aluízio Alves, derrotando o seu concorrente 
Djalma Marinho. Para o executivo municipal de Natal, saiu 
vitorioso Djalma Maranhão. As eleições para governador e 
prefeito da capital foram ganhas com o apoio das forças mais 
progressistas, numa campanha memorável com a participação 
de   trabalhadores,   intelectuais,   estudantes   etc.   A   capital 
potiguar é palco de uma das administrações mais democráticas 
de sua história (CAPISTRANO, 2010, p. 51). 

 

 
 

Durante as eleições de 1960 para governador do Estado, o Rio Grande 

do Norte já começou a ver o seu cenário político apresentando outra 

rearticulação. Com a ruptura da União Democrática Nacional (UDN), as terras 

potiguares passaram a ter duas forças de comando: de um lado, Dinarte Mariz 

e, do outro, Aluízio Alves, transformando o RN em um estado dividido por 

cores, gerando assim não o partido político, mas o político da preferência de 
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cada norte-rio-grandense, como podemos observar no discurso de Trindade 
 

(2010), ao afirmar que 
 

 
 

[...] com a vitória das forças políticas conservadoras em 1964, 
apoiadas  aqui  no estado  pelas  nossas principais  lideranças 
políticas, excetuando-se o prefeito Djalma Maranhão, Dinarte 
Mariz e Aluízio Alves ficaram como chefes do movimento militar 
de 31 de março. O rompimento no final da década de 1950 
colocou-os em lados opostos. Mas a reforma partidária de 1965 
aproximou  Dinarte  e  Aluízio  que,  juntos,  ingressaram  na 
ARENA, partido que dava sustentação política aos militares, 
deixando o MDB com as lideranças menos significativas do 
estado. A convivência entre os dois no mesmo partido, 
entretanto, não era tranqüila, com os seguidores de ambos 
fazendo a distinção entre a ARENA verde (aluizistas) e a 
ARENA vermelha (dinartistas) (TRINDADE, 2010, p. 253). 

 

 
 

O verde e o vermelho foram cores que se fizeram presentes durante o 

período das eleições, resultado do Ato Institucional nº 2, no qual se adotava o 

bipartidarismo,  isto  é, no  Brasil foram  extintos  todos os partidos,  gerando, 

desse modo, a ascensão da Arena e do MDB. 

 
 

 
O fechamento ainda maior do regime político brasileiro pós-AI- 
5 acabou por atingir não só os membros da esquerda, mas 
também o próprio ex-governador Aluízio Alves, cassado em 
seus   direitos   políticos   por   10   anos,   em   1969.   Para 
entendermos sua cassação, precisamos considerar o 
lançamento do Ato Institucional nº 2 (AI-2), pelo General- 
Presidente Castelo Branco, em 27 de outubro de 1965, que 
determinava, dentre outras coisas, a adoção do bipartidarismo 
no Brasil, ou seja, todos os partidos políticos foram extintos 
sendo criados dois novos, a ARENA e o MDB. Essa medida 
criava uma situação complicada no cenário político do Rio 
Grande do Norte, pois manteve no mesmo partido (ARENA) os 
dois grandes inimigos políticos do estado, o Senador Dinarte 
Mariz e o governador Aluízio Alves. Surgem então duas 
sublegendas,  a  ARENA  vermelha,  grupo  de  Dinarte,  e  a 
ARENA verde, formada pelos partidários de Aluízio (CUNHA; 
AZEVEDO, 2013, p.181-182). 

 

 
 

No Rio Grande do Norte, a Ditadura Militar teve o apoio das principais 

forças políticas – Aluízio Alves e Dinarte Mariz –, com exceção do prefeito de 

Natal, Djalma Maranhão. O prefeito da capital do Rio Grande do Norte apoiava 
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o  governo  de  João  Goulart,  e  era  visto  como  um  político  de  esquerda 

nacionalista. 

Em sua administração, Djalma Maranhão realizou um programa de 

repercussão nacional e grande aceitação popular, denominado “De pé no chão 

também se aprende a ler”, inspirado no método desenvolvido por Paulo Freire 

e coordenado pelo professor Moacyr de Góes. Seu objetivo era a erradicação 

do analfabetismo, além de uma maior conscientização política da sociedade. 

Na esfera estadual, com o governador Aluízio Alves, também foi 

realizada, no município de Angicos, uma campanha de alfabetização para 

adultos, inspirada no método Paulo Freire e intitulada “40 Horas de Angicos”. 

Esse projeto contou com o apoio da Superintendência para o Desenvolvimento 

do Nordeste (Sudene), bem como o apoio do capital norte-americano, por meio 

da United  States  Agency  for  International  Development  (USAID),  conforme 

citado no artigo Memórias da educação: a alfabetização de jovens e adultos em 

40 horas (Angicos/RN, 1963) , de Maria das Graças da Cruz Barbosa e Maria 
 

Elizete Guimarães Carvalho (2011). 
 

Apesar de terem a mesma intenção de alfabetizar cidadãos populares, o 

projeto estadual contou com o apoio do governo norte-americano, durante a 

gestão do presidente John Fitzgerald Kennedy, por meio do programa Aliança 

para o Progresso. Esse apoio não se efetivou em relação ao programa 

municipal  “De  pé  no  chão  também  se  aprende  a  ler”,  visto  que  Djalma 

Maranhão era contrário aos ideais dos Estados Unidos. 

Além do projeto “40 Horas de Angicos”, podemos destacar outras ações 

do governo de Aluízio Alves, como a fundação da Companhia de Águas e 

Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), Companhia Energética do Rio 

Grande do Norte (COSERN), com energia proveniente da Usina Elétrica de 

Paulo Afonso, e a Companhia Telefônica do Rio Grande do Norte (TELERN); 

também  foi  marca  do  seu  governo  a  construção  do  bairro  Cidade  da 

Esperança, além dos investimentos na infraestrutura do estado. 

Conforme  os  autores  Carlos  Henrique  Pessoa  Cunha  e  Walclei  de 
 

Araújo Azevedo, na obra Podres Poderes: política e repressão (2013), 
 

 
 

[...] o Rio Grande do Norte seguiu na esteira do movimento 
golpista e repressor deflagrado na região Sudeste, em 1964. O 
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governador Aluízio Alves, mesmo tendo boas relações com o 
Presidente da República deposto, depositou todo o seu apoio 
ao golpe e iniciou a montagem de todo um aparelho repressivo 
no Rio Grande do Norte. Essa postura do Governador explica- 
se pela necessidade que ele tinha, naquele momento, de se 
manter no poder, diante daqueles dias incertos que estavam 
por  vir.  Ainda  mais,  porque  o  seu  grande  rival  político  no 
Estado, o Senador Dinarte Mariz, já tinha declarado o apoio ao 
golpe e tinha uma boa abertura nas altas esferas do poder 
executivo nacional, tanto civil quanto militar (CUNHA; 
AZEVEDO, 2013, p. 191). 

 

 
 
 

Após a instalação da Ditadura Militar no Estado, o prefeito Djalma 

Maranhão anunciou a prefeitura como Quartel General da Legalidade e da 

Resistência, defendendo a democracia e, dessa forma, tornando-se alvo do 

Regime, assim como os funcionários da prefeitura e qualquer cidadão que 

levantasse suspeitas de ser comunista, gerando retaliações por parte dos 

militares. 

A instalação do golpe militar em 1964 desfez a aliança vitoriosa das 

eleições de 1960, afastando assim o governador Aluízio Alves do então prefeito 

Djalma Maranhão, por seguirem ideais diferentes em relação ao próprio golpe 

de Estado. 

 
 

A aliança eleitoral vitoriosa de 1960 se desfez definitivamente a 
partir de 1962, pois os caminhos dos governos municipal de 
Natal e o estadual passaram a seguir direções contrárias. 
Djalma Maranhão cada vez mais estreitava os laços com os 
grupos nacionalistas, em ascensão no Brasil, principalmente 
entre os intelectuais, recebendo também o apoio dos 
comunistas, manifestando-se abertamente contrário ao 
imperialismo   norte-americano   sobre   o   Brasil,   encarnado 
naquele momento na Aliança para o Progresso. Contrário a 
esse posicionamento estava o então Governador do Estado, o 
Sr. Aluízio Alves, que buscava desesperadamente o apoio 
financeiro dos Estados Unidos, através da dita “Aliança”, a fim 
de levar à frente o seu projeto modernizador e a sua afirmação 
política no Rio Grande do Norte. 
O rompimento político entre o Executivo Estadual e o Executivo 
da cidade de Natal atingiu seu ponto máximo no momento em 
que se deflagrou o golpe militar em 1964 (CUNHA; AZEVEDO, 
2013, p.161). 

 

 
 

Conforme dito na obra Introdução à história do Rio Grande do Norte 
 

(2007), do historiador Sérgio Luiz Bezerra Trindade, o regime militar fez com 



26  

que a intolerância política ficasse cada vez mais presente na sociedade; 

torturas, prisões e perseguições políticas passaram a fazer parte do dia a dia 

da sociedade norte-rio-grandense. 

 
 

O regime instaurado em 1964 acirrou ainda mais o radicalismo 
político no Rio Grande do Norte. Intelectuais e políticos foram 
presos   e   torturados   (Vulpiano   Cavalcanti);   alguns   foram 
exilados (Djalma Maranhão); muitos tiveram os seus direitos 
políticos suspensos (Agnelo Alves); outros foram mortos pelos 
agentes  da  repressão  (Luiz  Maranhão  Filho)  (TRINDADE, 
2007, p. 239). 

 

 
 

Em culminância com o excerto acima, Mailde Pinto Galvão (1994), em 

sua obra biográfica 1964: Aconteceu em Abril, narra, com riqueza de detalhes, 

fatos vividos por ela (quando funcionária da prefeitura no período de Djalma 

Maranhão) e por todos os natalenses da época, com a instauração da Ditadura. 

A escritora relata que 

 
 
 
 

[...] logo nas primeiras horas da manhã do dia primeiro de abril, 
a tragédia da ditadura brasileira foi invadindo a vida dos 
habitantes  da  cidade  de  Natal.  A  cidade,  com 
aproximadamente duzentos mil habitantes, assistiu, indefesa, à 
ocupação militar por tropas do Exército, à perseguição, prisão, 
tortura, exílio e morte de filhos que amava. Em 1964, o Rio 
Grande do Norte dividia-se, politicamente, entre as oligarquias 
conservadoras e rivais do senador Dinarte de Medeiros Mariz e 
do governador Aluízio Alves. O Partido Comunista Brasileiro 
encontrava-se na ilegalidade e sobrevivia no Estado pela 
liderança do professor Luís Maranhão Filho e do médico 
Vulpiano Cavalcanti. Como terceira força surgia o prefeito 
Djalma Maranhão, político da esquerda nacionalista, que 
denunciava, permanentemente, a interferência do imperialismo 
americano na vida nacional. Além de denunciar, Djalma 
incomodava com uma administração municipal democrata- 
popular  de  esquerda,  integrada  com  as  lideranças 
comunitárias, e executava um programa de alfabetização e 
conscientização político-cultural (GALVÃO, 1994, p. 205). 

 

 
 
 

Em meio a tantas cassações, perseguições políticas e torturas 

provenientes do período em destaque, Dinarte Mariz, opositor maior de Aluízio 

Alves,  consegue  a  retirada  do  seu  inimigo  do  cenário  político  norte-rio- 
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grandense, em 1969, por meio da acusação de abuso do poder econômico, 

corrupção e atos subversivos contra a Ditadura. 

 
 

Assim, um dos responsáveis pela montagem do sistema 
repressivo no Rio Grande do Norte após o golpe de 1964 sofria 
com  o  próprio  veneno,  sob  a  acusação  de  corrupção  [...]. 
Dinarte Mariz finalmente gozava os prazeres de sua vingança 
contra Aluízio Alves, e também passou a exercer um domínio 
quase que absoluto no cenário político norte-rio-grandense [...] 
(CUNHA; AZEVEDO, 2013, p.183). 

 

 
 
 

No que concerne à cassação de Aluízio Alves, Trindade cita que tal fato 

teve como consequência tornar Dinarte Mariz a maior liderança política do Rio 

Grande do Norte, uma vez que os dois eram as maiores forças políticas e, sem 

Aluízio, Dinarte teria plenos poderes em seu governo. 

 
 

Aproveitando-se da decretação do AI-5 e de sua convivência 
próxima com o presidente Costa e Silva, Dinarte Mariz 
conseguiu, em 1969, a cassação de Aluízio Alves, tornando-se 
a mais forte (e praticamente a única) liderança política de 
expressão no Rio Grande do Norte (TRINDADE, 2010, p. 254). 

 

 
 
 

Durante a Ditadura Militar, além de Aluízio Alves, outros políticos foram 

governadores do Rio Grande do Norte. Monsenhor Walfredo Gurgel, aliado de 

Aluízio, disputou o governo do Estado com o próprio Dinarte Mariz, na última 

eleição direta para o cargo. 

Após Walfredo Gurgel, passou a existir no RN a figura do Governador 

Biônico, instituída pelo AI-3. O primeiro Governador Biônico foi Cortez Pereira 

(1971 – 1975), e sua gestão foi marcada pelo desenvolvimento de polos 

agroindustriais, em especial, a fruticultura irrigada. Entre seus projetos 

destacam-se o Boqueirão, as Vilas Rurais, a produção de barrilha e a 

sericultura. 

O  segundo  Governador  Biônico  foi  Tarcísio  Maia  (1975  –  1979), 

iniciando na política a oligarquia Maia e mantendo a “paz pública” ao fazer 

aliança  com  a  família  Alves,  além  de  ter  construído  um  importante  ponto 

turístico da capital, a Via Costeira. 
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O último biônico foi Lavoisier Maia (1979 – 1983). Apesar de ser 

considerado um aliado  do  serviço público, seu  governo  ficou marcado  por 

greves  de  professores  da  rede  pública  estadual  de  ensino.  Outro  ponto 

negativo para sua gestão foi a seca, por afetar o estado de maneira econômica 

e social, além do rompimento entre as oligarquias Alves e Maia, refletido nas 

eleições de 1982. 

Em 1982, o Rio Grande do Norte passou a ter novamente eleições 

diretas para governador. Aluízio Alves voltou para o cenário político do seu 

estado, disputando o cargo com José Agripino. A vitória deste, com uma 

diferença de mais de 100 mil votos, marcou a forte influência das oligarquias 

locais e o jogo político que perdura até os dias atuais. 
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3    REFLEXÕES  SOBRE  MEMÓRIA,  LITERATURA  DE  TESTEMUNHO  E 

ESCRITA AUTOBIOGRÁFICA 
 
 
 
 
 

Num tempo 
Página infeliz da nossa história 
Passagem desbotada na memória 
Das nossas novas gerações 

 
(Chico Buarque de Hollanda) 

 
 
 
 

 
3.1 MEMÓRIA 

 
 
 
 
 

Memória, em sua etimologia, faz alusão 
 

 
 

[...] à mitologia greco-romana, mais precisamente à deusa 
Mnemósine, personificação da memória ou lembrança, filha do 
Céu e da Terra, irmã de Cronos – o deus que preside o tempo 
– e mãe das Musas, que com ela regiam as artes e todas as 
formas  de  expressão,  especialmente  a  poesia.  (BRANDÃO, 
2008, p. 8) 

 

 
 

Desde a etimologia, então, a experiência da memória está diretamente 

relacionada à problemática do tempo e da narração, diz da ligação do indivíduo 

a seu passado ou à sua realidade vivida. Dessa forma, afirmamos ainda com 

Brandão (2008, p.8): 

 
 

Se a mitologia explica de forma poética a origem e o significado 
da memória, se, ao longo do tempo, a filosofia e outras ciências 
indagam  sobre  sua  condição  e  sentido  para  o  homem, 
podemos verificar que abordar o tema requer uma abertura do 
pensamento em uma perspectiva interdisciplinar. 

 

 
 

Pensada assim, trabalhar a memória é tomá-la sob uma perspectiva 

interacionista, articulando-a, por exemplo, com outras áreas do conhecimento, 
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dentre  as  quais  nos interessa  aqui  discuti-la  pelo  viés  da  literatura  e  sua 

relação com a vida social e política. 

Em semelhante perspectiva, Le Goff (1990) nos mostra as várias áreas 

de estudo da memória, traduzindo, de certa forma, o quão importante que é 

para a constituição da sociedade e, consequentemente, para a formação do ser 

humano. Diz o historiador: 

 

 
A  memória,  como  propriedade  de  conservar  certas 
informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de 
funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar 
impressões ou informações passadas, ou que ele representa 
como passadas. 
Deste ponto de vista, o estudo da memória abarca a psicologia, 
a  psicofisiologia,  a  neurofisiologia,  a  biologia  e,  quanto  às 
perturbações da memória, das quais a amnésia é a principal, a 
psiquiatria. (1990, p. 366) 

 

 
 

Nessa direção, percebemos a relação entre o ato de lembrar e o tempo, 

pois ao resgatarmos o tempo decorrido, o que vivemos no tempo passado, seja 

na atualização de impressões ou de informações de seu mundo vivido. Pela 

memória construímos nossa identidade, constituímos nossas lembranças e 

nossa memória como pessoas sociais, formadoras do mundo em que vivemos. 

Para   Izquierdo   (Apud   BRANDÃO,   2008,   p.   9),   memória   implica 

aquisição,  conservação  e  evocação  da  experiência  vivida  pelo  indivíduo. 

Assim, a memória mantém sempre a ligação do homem com o seu passado, 

que significa se estabelecer entre o presente e o passado, ou seja, o tempo 

passado dá significado e legitima os tempos posteriores (presente e futuro). 

Um ponto importante abordado em Brandão (2008) é o da relação entre 

memória individual e coletiva, ao nos relatar que cada memória é individual, 

única, mas que faz parte das comunidades das quais participamos, podendo 

ser entrelaçada a outras memórias da coletividade e, em narrativas, por 

exemplo, também se relaciona a memória histórica a partir de sua 

contextualização. 

Ainda em concordância com Brandão, 
 

 
 

Ao serem relatadas e escritas, as narrativas autobiográficas 
tornam-se histórias compartilhadas, da qual somos os 
protagonistas,  por  meio  do  instrumento  “nobre”  de  nossa 
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humanização, que é a linguagem. É por meio dela que 
estabelecemos os contatos intersubjetivos, formando nossas 
redes de relações, base constitutiva da nossa humanidade e, 
portanto, dos grupos comunitários e da sociedade. É na e pela 
palavra que dizemos quem somos, dos nossos afetos, dos 
medos, dos sonhos e projetos. Damos “vida” ao imaginário da 
cultura, relatamos a partir do presente uma “verdade possível” 
e construímos o “mito” do herói – nós mesmos. “Re- 
significamos” a identidade e a história, projetamo-nos em 
realidade e fantasia para um futuro em linguagem, realidade e 
ficção, perspectivas enriquecedoras, que permitem a vida e nos 
constituem como sujeitos históricos. (2008, p.16 - 17) 

 

 
 
 

A partir da citação transcrita acima, percebemos que todos são 

constituídos como sujeitos históricos, uma vez que vivemos as histórias da 

nossa  vida  e  temos  a  linguagem  como  meio  de  expressão  das  nossas 

vivências. Um exemplo dessa utilização é o romance analisado, A Fortaleza 

dos Vencidos (2009), por ser resultado das experiências do seu autor e da 

sociedade brasileira. 

Ao observar essa relação entre a história individual e a história coletiva, 

Jacques Le Goff, em seu livro História e Memória (1990), tece relações entre 

os elementos do contexto social e histórico articulados à experiência 

memorialística.  Trata-se  de  uma  perspectiva  através  da  qual  o  autor  nos 

mostra as várias fases passadas pela História, como também as várias outras 

ciências que a auxiliam na busca de uma história social, como mostrado a 

seguir: 

 
 

Uma explicação histórica eficaz deve reconhecer a existência 
do simbólico no interior de toda realidade histórica (incluída a 
econômica), mas também confrontar as representações 
históricas com as realidades que elas representam e que o 
historiador apreende mediante outros documentos e métodos – 
por exemplo, confrontar a ideologia política com a práxis e os 
eventos políticos. E toda história deve ser uma história social. 
(LE GOFF, 1990, p.8) 

 

 
 

Através da expressão presente em Le Goff, compreendemos que toda 

história deve ser uma história social, uma vez que fazemos parte de uma 

coletividade, vivemos a história juntos. Por isso, A Fortaleza dos Vencidos pode 

ser  pensada  como  uma  obra  de  natureza  autobiográfica  sem  cair  num 
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reducionismo de cunho exclusivamente individualista. Ela é, antes de qualquer 

coisa, um relato da sociedade que vivenciou o período da Ditadura Militar e 

suas consequentes repressões nas esferas econômica, política e social. Trata- 

se, então, de um romance cuja memória é de cunho social e histórico. 

Éclea Bosi (2009), já citada anteriormente, através da sua obra Memória 

e Sociedade – Lembranças de Velhos, nos mostra uma vertente da memória, a 

memória política. 

 

Para a autora, 
 
 
 

 
[...] na memória política, os juízos de valor intervêm com mais 
insistência. O sujeito não se contenta em narrar como 
testemunha histórica “neutra”. Ele quer também julgar, 
marcando bem o lado em que estava naquela altura da história, 
e reafirmando sua posição ou matizando-a. (BOSI, 2009, p. 
453). 

 
 
 

Partindo  do  conceito  indicado  por  Bosi,  podemos  relacioná-lo  ao 

romance estudado, visto que o contexto da obra é predominantemente político 

– Ditadura Militar brasileira – e mostra o posicionamento do autor desde a 

dedicatória, quando homenageia pessoas mortas através da crueldade do 

período, como também as passagens do romance que deixam claro para o 

leitor o sofrimento, as humilhações e as torturas vividas pelas vítimas do 

Regime, como demonstrado pela passagem a seguir do romance: 

 

 
 
 

O  interrogatório  veio  depois  da  longa  sessão  de 
espancamentos. E como o prisioneiro não fornecesse os 
endereços dos aparelhos e não entregasse outros comunistas 
filhos da puta, penduraram o seu corpo magro no pau de arara, 
deram-lhe um banho e em seguida choques elétricos nos 
mamilos, na língua, nos órgãos genitais. (CASTRO, 2009, p. 
18) 

 
 
 

Em contraponto, temos, no mesmo romance, outro posicionamento em 

relação à ditadura, o de  Marionália, contrária  ao  comunismo  e a favor da 

Ditadura. Suas lembranças de infância, ao resgatar em sua memória o 

falecimento do tio quando  os comunistas dominaram  Natal, no período da 
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Intentona Comunista de 1935, como também sua admiração por Getúlio 

Dornelles Vargas, além do seu ato de denunciar Esmeraldino ao DOI / CODI 

marcam a sua postura no enredo, conforme citado adiante: 

 
 
 
 

Ah, lembra, quando Esmeraldino fugiu de casa, ela foi ao 
Quartel General do Exército (QG), aquele prédio lindo vizinho à 
Matriz, e denunciou o marido, falou da mala cheia de livros 
proibidos e ainda disse, inventou na hora, que ele saiu 
espalhando que ia lutar para que os ventos soprassem a favor 
da verdadeira revolução, a revolução socialista. Um capitão, 
um sargento e dois praças foram a casa dela, abriram a mala 
como quem se depara com um tesouro ou desmonta uma 
bomba. 
- É da mais alta subversão – disse o oficial. Requisitou os 
livros,  pediu  fotos  de  Esmeraldino  e  saudou  a  denunciante 
como uma mulher de fibra que punha os ideais democráticos 
acima dos laços de família. (CASTRO, 2009, p.101) 

 
 
 

A partir das personagens, ratificamos o pensamento de Bosi (2009), 

acrescentando que a memória política retrata uma “(...) Leitura social do 

passado com os olhos do presente, o seu teor ideológico se torna mais visível”. 

(BOSI, 2009, p. 453) 

 

Assim, conforme a autora, a memória política se apresenta com o teor 

ideológico, o que de fato acontece com A Fortaleza dos Vencidos, em que cada 

protagonista tem o seu posicionamento, a sua forma de ver a Ditadura Militar e 

os aspectos sociais dela decorrentes. 

 

“A lembrança é a sobrevivência do passado” (BOSI, 2009, p.53). Dessa 

forma, nos parece evidente que o romance aludido nos traz uma memória 

política do período explorado, reafirmando o posicionamento do autor e das 

tantas vítimas da época para que tais momentos não mais ocorram; ficando 

vivos na lembrança para que não sejam repetidos em nossa sociedade. 

 

Apesar desta dissertação não ter como objetivo a análise dos elementos 

que compõem a memória ou mesmo as áreas que a estudam, podemos frisar 

que estudar a memória nos permite analisar ao mesmo tempo a sociedade na 

qual vivemos e a construção do indivíduo, uma vez que somos o que vivemos. 
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Desta forma, procuramos entrelaçar em nossa análise, a memória dos fatos 

vividos e seu contexto sócio histórico. 

 

Assim, ao observarmos as várias definições possíveis de memória, que 

seja da questão biológica, psíquica chegando até a sua função social, 

percebemos que ela está atrelada à formação da nação e do sujeito portador 

dessa memória. Dessa forma, retratando a Ditadura Militar brasileira, a 

memória, no romance em estudo, não só vem para relembrar fatos, mas sim 

como construção de uma criticidade, de uma clareza do que vivemos e do que 

somos como resultado das experiências de vida. 

 
 
 
 

Os  ruídos  cessaram  no  cubículo  gelado  e  sobreveio  um 
silêncio tão denso que Esmeraldino pode ouvir o marulhar de 
suas  lembranças.  Levanta-se,  as  solas  dos  pés  estão  em 
carne-viva, mas ele chapinha no filete d’água indiferente à dor. 
Onde estaria o professor Luís Ignácio Maranhão Filho? Jogado 
numa   geladeira,   absolutamente   só   e   nu,   com   os   pés 
dilacerados e o corpo destruído pelas torturas? O que ele teria 
a aconselhar a um revolucionário nu, perdido e enregelado? 
Resistir, morrer de pé ou negociar com o inimigo? Venha, 
professor, e aqueça-me com o seu sorriso, abrace-me como só 
um velho revolucionário sabe abraçar, mostre-me os caminhos 
dentro de mim, aponte-me a geografia da minha coragem, eu 
quero morrer, professor, eu não quero morrer, camarada Luís. 
(CASTRO, 2009, p. 150) 

 
 

 
A partir de tal perspectiva, podemos dizer que A Fortaleza dos Vencidos 

se constrói através de lembranças de seus protagonistas, ou seja, a vivência e 

a experiência, retomadas através da memória. A narrativa faz uma espécie de 

reconstituição do que se tornaram as personagens com o tempo e com o que 

foi vivido por eles, sujeitos formadores e guardiões da memória, como se pode 

observar na seguinte passagem: 

 
 
 
 

Da varanda do seu apartamento, madame Cibele dominava 
com olhar toda a paisagem. Sentia-se atormentada, brigava 
com lembranças e pensamentos, arrepiava-se com maus 
presságios que lhe azucrinavam o juízo. Estou ficando fraca e 
frouxa, pensou, preciso tomar uma atitude séria contra a velha 
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que entrou em mim, tomou conta de mim. (CASTRO, 2009, p. 
11) 

 
 

 
A ler o romance em questão, concebemos que o sujeito da memória traz 

marcas autorais ou traços autobiográficos do próprio autor, Nei Leandro de 

Castro. Tal concepção se fundamenta nas próprias experiências de vida do 

autor, como também por suas apreciações literárias, além das personagens 

presentes que são bastante ligadas às pessoas pertencentes ao seu meio 

social, o que será analisado  mais adiante na  perspectiva  da  Literatura  de 

Testemunho e da Escrita Autobiográfica. 

 
 
 

 
3.2 LITERATURA DE TESTEMUNHO 

 
 

 
Muito próximo às discussões acerca da memória e dos textos 

autobiográficos está a Literatura de Testemunho. Conforme Seligmann-Silva, 

esse termo 

 
 

[...] é um conceito que, nos últimos anos, tem feito com que 
muitos   teóricos   revejam   a   relação   entre   “literatura”   e 
“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 (...) não só aquele que viveu 
um “martírio” pode testemunhar; a literatura sempre tem um 
teor testemunhal. (2003, p.47 - 48) 

 

 
 

Ao falarmos sobre a Literatura de Testemunho, lembramos 

necessariamente da figura da testemunha e o seu ato de testemunhar, lembrar 

situações difíceis vividas, superar os traumas herdados do período através das 

memórias, romper o silêncio resultante das torturas e humilhações, como 

também o silêncio de tantos mortos e desaparecidos que não podem mais se 

expressar; assim como seus familiares, que procuram respostas sobre seus 

entes queridos até hoje. 
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Uma  definição  que  temos  para  testemunha,  segundo  o  Dicionário 
 

Michaelis8 é: 
 
 

[...] 1 Dir Pessoa que assiste a determinado fato contestado, ou 
dele tem conhecimento, e é chamada a juízo a fim de depor 
desinteressadamente  sobre  o  que  souber  a  respeito  desse 
fato. 2 Coisa que atesta a verdade de algum fato. 3 Pessoa que 
assiste    a    certos    atos    para    os    tornar    autênticos    e 
valiosos. 4 Pessoa    que    presencia    um    fato    qualquer; 
espectador. 5 Montículo que se deixa numa escavação para se 
conhecer por ele a profundidade desta ou calcular a quantidade 
de materiais extraídos. sf pl 1Duas árvores que se plantam ao 
pé da que serve de baliza ou duas pedras que se fincam ao 
lado de um marco. 2 pop Testículos. T. auricular: a que sabe 
do  fato  por  ter  ouvido  dizer. T.  de  ouvido:  V  testemunha 
auricular. T. de vista:a que depõe do fato que presenciou ou 
viu. T.   falsa: a   que   afirma   um   fato   não   verdadeiro. T. 
informante: a  que  é  autorizada  por  lei  a  depor  no  juízo 
criminal,  sem  prestar  compromisso  de  dizer  a  verdade. T. 
instrumentária: a  que  assiste  à  lavratura  e  assinatura  ou 
simplesmente à assinatura de um ato escrito, público ou 
particular e, pela sua assinatura, aposta no instrumento, 
confirma e garante a veracidade ou autenticidade do fato. T. 
numerária: a que, no juízo criminal, sob palavra de honra, se 
compromete a dizer a verdade do que souber e lhe for 
perguntado. T. ocular: V testemunha de vista. T. presencial: 
V testemunha de vista. T. suspeita: a que, por ser parente, 
amiga  ou  inimiga  de  uma  das  partes,  não  merece  fé  em 
juízo. Ser testemunha: assistir, presenciar, ser presente. 

 

 
 
 

Outra definição importante é a de Testemunho9: 
 

 
 

[...]1 Ato   ou   efeito   de   testemunhar. 2 Narração    real    e 
circunstanciada que se faz em juízo; depoimento, declaração 
da     testemunha. 3Demonstração,     indício,     prova,     sinal, 
vestígio. 4 Ação de certas faculdades que nos conduzem ao 
conhecimento da verdade. 5 Geol Qualquer  elevação  isolada 
por erosão de um corpo maior ou remanescente de uma massa 
mais extensa. T. de consciência: sentimento e conhecimento 
que cada um tem em si da verdade ou da falsidade de uma 
coisa,  e  da  bondade  ou  da  maldade  de  um  ato. T.  dos 
sentidos: o que se conhece pelos sentidos. T. negativo: o que 
nega a existência do fato. 

 
8 

Disponível em: 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portuguesportugues&palavra= 
testemunha. Acesso em: 10 mar. de 2016 

 
9   

Disponível  em:  http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues- 
portugues&palavra=testemunho. Acesso em: 10 mar. de 2016 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php
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Como citado por alguns estudiosos, o vocábulo Testemunho tem raízes 

na terminologia jurídica, e se refere a uma voz do processo, uma terceira 

pessoa que pode dirimir uma situação de conflito. Para Seligmann-Silva (2003), 

o termo também está associado à figura de um sobrevivente, o que dá seu 

testemunho por ter sobrevivido  a  uma situação  de risco. Trata-se  de uma 

noção teórica importante para nossa investigação, tendo em vista que tanto o 

romance  A  Fortaleza  dos  vencidos  (2009),  quanto  o  seu  autor  estão 

diretamente relacionados ao período da Ditadura Militar. 

O romance por estar ambientado em Natal e no Rio de Janeiro, dentro 

do contexto político em questão; o autor, por ter vivido experiências de risco no 

referido período, uma vez que sofreu o peso da repressão. É o que se pode 

observar, por exemplo, na parte transcrita que se segue de uma entrevista 

concedida pelo próprio Nei Leandro de Castro sobre as circunstâncias nas 

quais foi preso10: 

 
 

[...] Quase todos nós fomos presos. Havia pessoas infiltradas 
em todas as faculdades. Eles eram muito organizados e nós, 
esquerdistas, nos achávamos o máximo. A última reunião que 
houve pouco antes do 1º de abril de 1964 - quando se deu o 
golpe – foi em uma sala de Gumercindo Saraiva, onde hoje é o 
primeiro andar do Sebo Vermelho. [...] Fui preso por um dos 
agentes infiltrados lá na Faculdade de Direito. Ele se chama 
Ivan Benigno. Foi lá na casa onde eu morava, perto do Colégio 
Marista, me rendeu com um revólver e me levou para a polícia. 
Haviam infiltrados em todas as faculdades. Eles estavam muito 
bem organizados e nós éramos apenas eufóricos. 

 
 
 
 

Importante relação a partir da citação acima é a que temos entre o autor 

e o protagonista da trama. Na obra A Fortaleza dos Vencidos (2009) há uma 

referência  à  pessoa  que  prendeu  Nei  Leandro  de  Castro,  no  caso  Ivan 

Benigno, conhecido na  trama narrativa  como  Dr. Benigno,  o  qual  prendeu 

Esmeraldino, conforme visto a seguir: 
 
 
 
 

 
10        Disponível     em:     http://zonasulnatal.blogspot.com.br/2010/02/entrevista-nei-leandro-de- 
castro.html. 

http://zonasulnatal.blogspot.com.br/2010/02/entrevista-nei-leandro-de-
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- E agora? – sorriu o Dr. Benigno. – Vai me dizer que este filho 
da puta não é o Esmeraldino? 
O delegado acendeu o cigarro, voltou à sua mesa de trabalho e 
fumou com muita calma, não parecia que estava envolvido com 
cenas de pugilato, de caratê, contra um adversário que não 
podia se defender. Inácio curvou-se, levou as mãos aos rins e 
chorou.  Dr.  Benigno  trocou  olhares  com  os  homens  fortes, 
estão  vendo?,  o  importante  é  quebrar  o  inimigo  o  mais 
depressa possível. Fumou o cigarro até a metade, apagou-o no 
mamilo direito do prisioneiro, como se fosse corriqueiro entre 
os homens daquela sala. Retirou outra foto da gaveta. 
(CASTRO, 2009, p. 204) 

 
 
 
 

Nesse caso, se considerarmos o que diz o autor em entrevista e a 

representação literária de seu romance, no tocante ao contexto político aludido, 

podemos dizer que a sua ficção está diretamente relacionada aos fatos 

históricos. E nessa relação, a experiência vivida pelo autor se entrelaça à trama 

da narrativa vivida pelo Dr. Benigno, personagem do romance advindo da vida 

referencial, de modo que o romance faz se entrecruzar ficção e realidade, 

como se o mundo fabulatório de Nei Leandro nos testemunhasse 

acontecimentos do período de Chumbo. 

O testemunho do sobrevivente representa o silêncio dos que não mais 

podem  –  por diversos  motivos  -  testemunhar,  sendo  assim,  o  testemunho 

representa a voz dos que não mais conseguem se expressar e a daquele que 

vivenciou de perto ou sofreu na própria pele os abusos do regime de exceção. 

No testemunho do sobrevivente, relaciona-se também a memória dos que não 

resistiram,  de  forma  que  a  Literatura  de  Testemunho  pode  ser  também 

pensada como instrumento de linguagem coletiva ou de memória social, na 

medida em que está relacionada a grupos sociais e à história política do país. 

Segundo Marcos Napolitano (2014), em sua obra 1964 – História do 

Regime Militar Brasileiro, o testemunho passou por algumas variações, 

começando a ser reconhecido pelo seu valor jurídico, como também pelo seu 

valor histórico, como transcrito a seguir: 

 
 

Na ausência de arquivos oficiais que documentassem as 
violências,  a forma mais  óbvia era promover e incentivar  o 
testemunho dos sobreviventes. Assim, o testemunho se 
transformou, a um só tempo, em peça jurídica e documento 
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histórico para recompor a verdade. (NAPOLITANO, 2014, p. 
321) 

 

 
 

Para Márcio Seligmann-Silva (2003), no livro História, Memória e 

Literatura – O testemunho na Era das Catástrofes, a expressão testemunho é 

definida da seguinte forma: 

 
 

 
[...] o testemunho deve ser compreendido tanto no seu sentido 
jurídico e de testemunho histórico – ao qual o testemonio 
tradicionalmente  se  refere  nos  estudos  literários  –  como 
também no sentido de “sobreviver”, de ter-se passado por um 
evento-limite, radical, passagem essa que foi também um 
“atravessar” a “morte”, que problematiza a relação entre a 
linguagem e o “real”. De modo mais sutil – e talvez difícil de 
compreender – falamos também de um teor testemunhal da 
literatura de um modo geral: que se torna mais explícito nas 
obras nascidas de ou que tem por tema eventos-limite. (2003, 
p. 8) 

 

 
 

Para João Camillo Penna (2003), em artigo intitulado Este corpo, esta 

dor, esta fome: Notas sobre o testemunho Hispano-Americano, “o interesse da 

crítica literária pelo testemunho hispano-americano está ligado a uma 

solidariedade com relação às atrocidades em guerras civis e repressão na 

América Latina” (2003, p.301). 

Através da passagem transcrita do artigo de Penna (2003), observamos 

que tal solidariedade pode estar relacionada a uma manutenção da memória 

do período militar. Trata-se, então, de uma memória não como ratificação dos 

momentos de atrocidades de nosso passado social e político, mas como 

reconstrução e retificação da história vivida (LE GOFF, 1990), a fim de que o 

caos instaurado no passado nunca mais se estabeleça. 

É  nessa  perspectiva  que  a  manutenção  da  lembrança  dos  fatos 

ocorridos se faz cada vez mais importante. Ao lermos Esquecer o passado?, de 

Jeanne Marie Gagnebin (2014), percebemos que lutar a favor da memória vai 

de encontro aos interesses de instituições, pessoas políticas, mídias e outros 

mais que desejam que as barbáries da Ditadura sejam envolvidas pelo 

esquecimento, conforme retratado a seguir: 
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[...]  Uma  certa  imagem  positiva  de  “país  do  futuro”,  da 
juventude e da inventividade, no qual tudo é possível e onde 
restam vastos horizontes a descobrir, acompanha uma outra 
imagem, a de um país no qual as estruturas de poder quase 
não mudam desde a colonização até as alianças do governo 
Lula. Trata-se do país de uma elite corrupta, de um povo 
resignado e submisso, tomado por um misto de alegria e 
ignorância; do país dos diversos truques (o famoso jeitinho) e 
de expedientes sempre no limite da legalidade. Essa ideologia 
da cordialidade e do favor, tão bem analisadas por Sérgio 
Buarque de Holanda e Roberto Schwarz, sustenta uma outra 
convicção: a de que não é necessário lembrar-se, porque de 
fato nada muda realmente, e também porque se deve sempre 
“olhar para frente”. Por isso, os filhos ou os amigos dos 
desaparecidos durante a ditadura, que insistem em saber onde 
estão os corpos dos mortos e quem os matou, atrapalham: eles 
são rapidamente taxados de vingativos ou de ressentidos, 
notadamente pelos representantes das Forças Armadas. 
(GAGNEBIN, 2014, p.252) 

 

 
 

Ao falarmos sobre a linguagem dos relatos de testemunho, Jaime 

Ginzburg (2011), em artigo intitulado Linguagem e Trauma na Escrita do 

Testemunho, nos diz que: 

 

 
 
 

[...]   o   estudo   do   testemunho   exige   uma   concepção   da 
linguagem como campo associado ao trauma. A escrita não é 
aqui lugar dedicado ao ócio ou ao comportamento lúdico, mas 
ao contato com o sofrimento e seus fundamentos, por mais que 
sejam, muitas vezes obscuros e repugnantes. O século XX se 
estabeleceu como tempo propício para testemunho, em virtude 
da enorme presença das guerras e dos genocídios. Para o 
sujeito da enunciação do testemunho, entre o impacto da 
catástrofe e os recursos expressivos, pode haver um abismo 
intransponível,   de   modo   que   toda   formulação   pode   ser 
imprecisa ou insuficiente. (GINZBURG, 2011, p.3) 

 
 
 

O trauma, decorrente das situações de prisões, torturas e humilhações, 

que, por sua vez, foram tão recorrentes no século XX, em especial no Brasil 

com a Ditadura Militar, é o que faz gerar as narrativas de testemunho, uma vez 

que, consoante Seligmann-Silva (apud FRANCO, 2003), no ensaio Literatura e 

Catástrofe no Brasil: Anos 70, “[...] trauma é acontecimento que não pode ser 

assimilado nem enquanto ocorre, nem mesmo em tempos posteriores, a não 

ser de modo pouco satisfatório.” (2003, p.365). 
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A partir do estudo de uma obra literária na qual retrata um momento 

gerador de tantos traumas, podemos citar, através das palavras de Antonio 

Candido (1995), que: 

 

 
 
 

[...] a literatura pode ser um instrumento consciente de 
desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de 
restrição dos direitos, ou de negação deles, como a miséria, a 
servidão, a mutilação espiritual. Tanto num nível quanto no 
outro ela tem muito a ver com a luta pelos direitos humanos. 
(CANDIDO, 1995, p. 186). 

 
 
 

Nessa perspectiva, considerando a Literatura como um instrumento de 

conscientização, o próprio Nei L. de Castro narra11  os momentos vividos em 

sua prisão, o trauma gerado no período político aludido quando era interrogado 

nas celas da Ditadura, de madrugada sob uma forte luz de holofotes em seus 

olhos, causando-lhe trauma de luz muito forte por muitos anos.  Segundo o 

próprio Nei, as torturas físicas não foram vivenciadas por ele, uma vez que foi 

preso ainda em 1964, ano de instalação da Ditadura. Para o autor, o que ainda 

ficou de resquício do período vivido foi certa timidez diante dos flashes, além 

das memórias, das lembranças que jamais se apagarão. 

 

Sobre esse momento da repressão, suas marcas e traumas, podemos 

mencionar a orelha do livro 1964 – Aconteceu em Abril, de Mailde Pinto Galvão 

(1994), em que Nei Leandro de Castro – também sobrevivente das torturas12 do 

período – relata com clareza todo o sofrimento até mesmo em recontar as 

memórias quando nos diz que: 

 
 
 
 

[...] escrever memórias da prisão é escalavrar cicatrizes, meter 
o dedo na ferida, reviver traumas. A lembrança de um 
interrogatório nos vem tão forte que podemos sentir o hálito do 
torturador. Logo, o mérito maior de quem põe em livro essas 
recordações é não deixar que o passional tome conta; é não 
criar versões para os fatos; é não permitir que o ego se 
sobreponha aos nossos medos. (GALVÃO, 1994, orelha) 

 
 
 

 
11 Ver vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2nNauq4VFQY 

http://www.youtube.com/watch
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A questão do trauma se estende  a ficção na figura da personagem 

Marionália, quando ainda era adolescente e estudante do Colégio Imaculada 

Conceição. O trauma, que teve como ambientação os bailes do Aero Clube de 

Natal  nos quais  a protagonista frequentava  na  companhia  das amigas,  foi 

gerado por ela ser a única a ficar sozinha durante as festas, sem a chance de 

conhecer algum rapaz, ter a iniciação amorosa tão comum na adolescência. 

 

 
 
 

[...] as amigas, uma a uma, foram tiradas para dançar, e 
Marionália permaneceu em sua cadeira, gorda, feia, de óculos, 
mal-humorada, intocada. Às vezes um rapaz bonito se 
aproximava, vinha em sua direção, mas desviava a rota e ia em 
busca de alguma magricela. O coração lhe doía mais porque 
as músicas eram tão bonitas, os casais estavam tão juntos, e 
ela abandonada numa cadeira. Quando sentiu que não tinha 
mais forças para resistir à humilhação, foi ao banheiro e chorou 
três boleros e meio. Depois lavou o rosto e saiu sem se 
despedir. Ficou mal de fogo e sangue com as colegas que lhe 
provocaram o vexame tão doloroso. (CASTRO, 2009, p. 14) 

 
 
 

Essa cicatriz, decorrente da experiência de vida, perdurou até sua idade 

adulta, quando já vivendo no Rio de Janeiro, era chamada para as festas da 

feira de São Cristóvão, mas não se sentia segura para ir, “[...] pelo trauma13 de 

um longínquo matinê do Aero Clube de Natal, Marionália ou Madame Cibele 

relutou muito em conhecer o forró de São Cristóvão”. (CASTRO, 2009, p. 109) 

 

A respeito de outras obras que retratam o período aludido e as marcas 

geradas, citamos, novamente, Renato Franco (2003), no qual aponta em seu 

ensaio duas obras enquadradas como Literatura de Testemunho, a saber: Em 

câmara lenta, de R. Tapajós e O que é isso, companheiro?, de Fernando 

Gabeira. Tais obras se encaixam nessa categoria por trazerem a memória para 

o romance, o teor testemunhal ao relatarem vivências oriundas da Ditadura 

Militar, através das prisões e da luta revolucionária. 
 
 
 
 
 
 

13 Para Sigmund Freud, trauma “é toda impressão ou vivência que provoque afetos penosos de 
medo, susto ou vergonha e que o sistema psíquico tem dificuldade para resolver por meio do 
pensamento associativo ou por reação motora”. Disponível em: 
http://www.fundamentalpsychopathology.org/uploads/files/ii_congresso_internacional/mesas_re 
dondas/ii_con._a_concepcao_de_trauma_em_sigmund_freud_e_ferenczi.pdf 

http://www.fundamentalpsychopathology.org/uploads/files/ii_congresso_internacional/mesas_re
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Outro modo literário de reagir à brutalidade de nossa história 
política da década de 1970 é constituído pelo que poderíamos 
chamar de romance da “geração da repressão” (conforme 
sugestão de A. Candido), composto por obras de ex-militantes 
revolucionários que, após serem presos e torturados, resolvem 
relatar suas experiências, constituindo assim uma verdadeira 
literatura de testemunho: dentre estas, merecem destaque Em 
câmara lenta, de R. Tapajós (1977), e O que é isso, 
companheiro?, de F. Gabeira (1979).[...] estes dois 
testemunham experiências traumáticas verificadas na luta 
revolucionária e, em especial, nas prisões organizadas pela 
repressão política do Estado militar.( FRANCO, 2003, p. 364) 

 
 
 

Outro exemplo que demonstra o período em sua forma de testemunho 

dos sobreviventes, dos que passaram pelas trevas da tortura oriundas dos 

repressores da Ditadura Militar, foi o produzido pela Comissão de Justiça e 

Paz, intitulado Brasil: nunca mais (1985). Tal relato / livro, foi o resultado dos 

testemunhos das vítimas do período para os Tribunais e foi retirado dos 

arquivos do Superior Tribunal Militar, chegando a todos os cidadãos, 

fortalecendo a memória de um momento da história do Brasil que não pode ser 

esquecido. 

 

Se  como  nos  diz  Antonio  Candido  (1967),  em  seu  Literatura  e 

Sociedade, a vida social se dissemina no texto literário, na medida em que este 

incorpora em sua linguagem a realidade histórica da qual ele faz parte, 

concluímos que o romance em análise, de Nei Leandro de Castro, é ilustrativo 

desse procedimento literário. Ao ler A Fortaleza dos Vencidos o leitor fica 

diante de uma obra literária de natureza autobiográfica e testemunhal, de modo 

que a voz autora também se projeta na voz dos personagens de ficção. 

 
 
 
 

3.3 ESCRITA AUTOBIOGRÁFICA 
 
 
 

O modo da “escrita de si” está vinculado ao gênero autobiográfico, 

entretanto, a “autobiografia como gênero literário” passa a existir por volta dos 

anos de 1800, durante o período da ascensão da classe burguesa britânica. 

Tal forma refere-se, de acordo com a etimologia da palavra, à biografia 

organizada pelo próprio autor, com relatos que dizem respeito aos episódios 
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vivenciados  por ele próprio.  Nesse  tipo  de  relato,  o  narrador passa  a  ser 

espectador de sua própria vida, na medida em que conta ou relata a sua 

própria experiência. 

 

Philippe  Lejeune,  em  O  pacto  autobiográfico,  define  a  autobiografia 

como uma “narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz da sua 

própria existência, quando focaliza sua história individual, em particular a 

história da sua personalidade”. (2008, p.14). 

 

Seguindo tal posicionamento, a autobiografia ocorre em todo texto, seja 

ele prosa ou verso, cujo autor corresponde ao narrador-protagonista e traz 

cenas de sua experiência de vida em sua produção literária capazes de revelar 

a  representação  de  sua  realidade  particular  vivida  de  forma  retrospectiva. 

Nesse caso, a narrativa retrospectiva diz respeito às experiências reais do 

autor acumuladas durante a sua existência. 

 

Em A Fortaleza dos Vencidos, as passagens a seguir são reveladoras a 

esse respeito, na medida em que nos mostram como o autor incorporou à sua 

narrativa histórias vividas por ele em Natal e no Rio de Janeiro. De Natal, 

podemos ver, por exemplo, a seguinte passagem em que – por meio de 

entrevista14 – relata o que ocorreu momentos antes da sua prisão: 

 
 
 
 

Lá havia a euforia de quem ganhou a revolução. Houve um 
coquetel  chamado  sangue  de  gorila.  Era  vodka  com  uma 
coisa vermelha. Todos gritavam: “vamos beber o sangue do 
gorila”, “viva a revolução”, “viva o Brasil socialista”... Era uma 
euforia estúpida. Fui um desses. 

 
 

 
O detalhe que temos é a semelhança entre Esmeraldino e Nei Leandro 

de Castro, seja na bebida vermelha ingerida durante as comemorações 

revolucionárias,  como também  a  euforia  com  que  percebiam  a  luta,  como 

descrito a seguir: 
 

 
 
 
 

14        Disponível     em:     http://zonasulnatal.blogspot.com.br/2010/02/entrevista-nei-leandro-de- 
castro.html. 

http://zonasulnatal.blogspot.com.br/2010/02/entrevista-nei-leandro-de-


15 Disponível em: http://zonasulnatal.blogspot.com.br/2010/02/entrevista-nei-leandro-de- 
castro.html 
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[...] Solicitou (Esmeraldino) o seu ingresso no Partido, foi aceito 
e recebido com efusão por uma dúzia de camaradas. Vulpiano 
recebeu um grupo de revolucionários em sua casa na Ladeira 
do Sol e a bebida oficial foi vodca com suco de pitanga. 
(CASTRO, 2009, p.138, grifo nosso). 

 
 

 
Mais uma relação do romance com algo vivido pelo autor fora do texto é 

o que se pode verificar na forma como Esmeraldino chegou ao Rio de Janeiro, 

desejando “encontrar um jeito de sair da prisão, da solitária, da tortura do seu 

casamento”  (CASTRO,  2009,  p.176).  Adiante,  a  trama  narrativa  discorre  a 

forma como Esmeraldino se livrou do casamento tão frustrado e ao mesmo 

tempo procurou se proteger da polícia do Regime: 

 
 
 
 

Dormiu numa pensão da Ribeira e pegou o primeiro ônibus que 
deixou a rodoviária, não importava o destino, era preciso sair 
da cidade antes que a mulher acordasse com a brucuta, com a 
bexiga   lixa,   com   a   molesta   de   todos   os   cachorros. 
Desembarcou no Recife, pegou outro ônibus para o Rio de 
Janeiro. (CASTRO, 2009, p.180) 

 
 

 
Podemos observar que a chegada ao Rio de Janeiro não foi programada 

nem pelo autor – na sua história real, nem pelo protagonista – durante a trama. 

Abaixo, Nei Leandro descreve15  a sua chegada, durante a Ditadura Militar, ao 

Rio de Janeiro: 

 

[...] Em 1968 eu estava vivendo os fins de um casamento 
desastrado. Não havia possibilidade de continuar esse 
casamento. Ela tinha um temperamento muito difícil que se 
chocava com o meu de uma maneira terrível. Depois de uma 
briga desagradabilíssima, sai desesperado com a roupa do 
corpo, peguei um ônibus com pouco dinheiro no bolso e fui 
bater no Rio de Janeiro. 

 
 

 
Ainda em conformidade com Lejeune (2008), há alguns traços que 

apontam para a natureza do texto autobiográfico, pertencentes a categorias, 

quanto ao que se segue: os textos autobiográficos se apresentam em narrativa; 

o assunto em foco nesse tipo de narrativa é a história de uma personalidade ou 

http://zonasulnatal.blogspot.com.br/2010/02/entrevista-nei-leandro-de-


16 Disponível em: http://zonasulnatal.blogspot.com.br/2010/02/entrevista-nei-leandro-de- 
castro.html 
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da vida individual descrita no texto. Nessa perspectiva, Nei Leandro de Castro 

tem a identidade revelada, pois a personagem Esmeraldino de sua ficção 

remete à pessoa real do autor, havendo, no plano literário, uma espécie de 

correspondência entre o mundo narrado pelo personagem e o mundo vivido 

pelo autor, de modo que o romance estudado compreende uma relação entre o 

fictício  e  o  vivido,  como  se  pode  ver  nas  passagens  seguintes,  as  quais 

ilustram momentos da infância do protagonista do romance e nas passagens 

referentes à vida real do autor: 

 

Para Nei L. De Castro16, na sua infância: 
 

 
 
 
 

Também  tinha  a  natação  no  Rio  Potengi.  Eu era  daqueles 
meninos que nadava, atravessava o rio, participava dos 
campeonatos de cangapé, pulava da Pedra da Chapuleta e 
pescava morés e outros peixes bobos que têm lá naquela 
margem  do  rio...  São  lembranças  maravilhosas.  Também 
lembro as praias que naquele tempo eram afastadas, como a 
Praia do Forte. Íamos a pé mergulhar no Poço do Dentão. 
Havia uma lenda de que o francês Riffault teria escondido 
tesouros em uma daquelas pedras do Poço do Dentão. 
Mergulhávamos para procurar aqueles tesouros que nunca 
surgiram, nem nunca surgirão. 

 
 

 
Da mesma forma, Esmeraldino “[...] aprendeu a pescar no interior de um 

velho batelão encalhado à margem direita do Potengi, o primeiro peixe fisgado, 

um   moré   besta,   deu-lhe   uma   sensação   de   poder   que   ele   jamais 

experimentara.” (CASTRO, 2009, p. 43). Mais adiante, a trama narrativa expõe 

mais um detalhe da infância do protagonista ao revelar que ele “[...] não quis 

mais saber de futebol. Mas aprender a nadar no Potengi, pular da Pedra da 

Chapuleta e sair dando braçadas para o meio do rio foi outra felicidade. À noite, 

ia dormir exausto e feliz [...].” (idem, 2009, p.44) 

 

Para Lejeune  (2008), o  autor tem  a  identidade  revelada, cujo nome 

remete a uma pessoa real (no plano literário, corresponde ao do narrador ou a 

do poeta, estabelecendo relação entre o fictício e o vivido); à situação do 

narrador  que  deve,  primeiramente,  ter  sua  identidade  correspondida  a  do 

http://zonasulnatal.blogspot.com.br/2010/02/entrevista-nei-leandro-de-
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personagem  principal  (narração  em  1º  pessoa),  através  de  uma  narrativa 

retrospectiva da vida, de natureza memorialística. 

 

A essas categorias acima apresentadas, somam-se “vizinhos da 

autobiografia”, de acordo com o crítico francês: as memórias, a biografia, o 

romance  pessoal  e  o diário.  E nessa  direção, acrescentam-se  também  os 

poemas de cunho confessional, cartas, diários. Como exposto pelo teórico: 

 
 
 
 

O texto deve ser principalmente uma narrativa, mas sabe-se a 
importância do discurso na narração autobiográfica; a 
perspectiva, principalmente retrospectiva: isto não exclui nem 
sessões de auto-retrato, nem diário da obra ou do presente 
contemporâneo da redação, nem construções temporais muito 
complexas; o assunto deve ser principalmente a vida individual, 
a gênese da personalidade: mas a crônica e a história social ou 
política podem também ocupar um certo espaço. Trata-se de 
uma questão de proporção ou, antes, de hierarquia: 
estabelecem-se   naturalmente   transições   com   os   outros 
gêneros da literatura íntima (memórias, diário, ensaio) e uma 
certa latitude é dada ao classificador no exame de casos 
particulares. (LEJEUNE, 2008, p.15) 

 

 
 
 

Seguindo essa linha autobiográfica, podemos perceber mais relações 

entre a ficção do autor e sua realidade vivida. O romance, plano de ficção por 

excelência, embora não caracterizado pela primeira pessoa, traz como 

representação literária a vida individual de seu autor diluída na gênese do 

personagem Esmeraldino. Ao compararmos a história vivida pela personagem 

Esmeraldino no romance em análise e a história relatada por amigos e pelo 

autor acerca de sua vida individual, podemos dizer que se trata de um romance 

de natureza autobiográfica à qual o autor incorpora a histórica social e a vida 

política de seu país no contexto abordado anteriormente. 
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4  AUTOBIOGRAFIA,  MEMÓRIA  E  LITERATURA  DE  TESTEMUNHO  NO 

ROMANCE A FORTALEZA DOS VENCIDOS 
 
 
 

Não era mole aqueles dias 
de percorrer de capuz 
A distância da cela 
à câmara de tortura 
e nela ser capaz de dar urros 
tão feios como nunca ouvi. 

 
(Alex Polari). 

 
 
 

 
4.1 CAMINHOS DA VIDA E DA ESCRITA DE NEI LEANDRO DE CASTRO 

 
 
 
 

 
Nascido em 30 de maio de 1940, na cidade de Caicó – Rio Grande do 

Norte -, Nei Leandro de Castro, com apenas cinco anos, passou a viver em 

Natal com seus pais – Antônio de Castro Bezerra e Alice Leandro de Castro. 

Concluiu  os  estudos  iniciais  no  colégio  Atheneu  Norte-Rio-Grandense  e 

formou-se  em  Direito,  no  ano  de  1965,  pela  Universidade  Federal  do  Rio 

Grande do Norte. Anos mais tarde, lecionou a disciplina de Língua e Literatura 

Portuguesa no próprio colégio Atheneu, como também, Técnicas de Redação 

na faculdade de Jornalismo Eloy de Souza. 

Ainda no final da década de 1960, Nei Leandro seguiu para Lisboa onde 

viveu por um curto espaço de tempo, depois se mudou para o Rio de Janeiro, 

resultado das perseguições do período da Ditadura Militar, “uma vez que ele se 

tornara incômodo para os militares, tal como aconteceria no final dos anos 

sessenta a inúmeros intelectuais” (GURGEL, 2009, p. 102), vivendo 

posteriormente entre a cidade potiguar e a cidade maravilhosa. 

Sobre sua vida literária, podemos dizer que Nei Leandro de Castro faz 

parte, conforme as pesquisadoras Diva Maria Cunha e Constância Duarte, na 

obra Literatura do Rio Grande do Norte (2001), do que denominaram “Vertente 

Contemporânea da Literatura Potiguar”, como observamos a seguir: 

 
 

Ao quarto e último momento (da literatura potiguar) chamamos 
Vertentes  Contemporâneas  por   entender  que  nele  estão 
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presentes as diversas  tendências  da  literatura,  do  início  da 
década  de  1970  aos  nossos  dias.  Temos  aí,  por  exemplo, 
desde as releituras do soneto realizadas por Alex Nascimento e 
Jarbas Martins, aos haicais de Diógenes da Cunha Lima, aos 
exercícios poéticos de Paulo de Tarso Correia de Melo e Luís 
Carlos Guimarães, às formas mais livres praticadas por quase 
todos os demais poetas. Na ficção, esse período compreende a 
tentativa de uma construção parodística da saga norte-rio- 
grandense, com Nei Leandro de Castro, os contos de Tarcísio 
Gurgel e o documento-ficcional de Franklin Jorge, para não nos 
estendermos muito. Temos, portanto, um amplo painel de 
tendências aparentemente diversificadas, mas que mantêm 
entre si uma coesão e o desejo de compreender a literatura do 
Estado como um projeto iniciado pelo menos há 150 anos. 
(DUARTE; MACÊDO, 2001, p. 33, grifo nosso) 

 
 

 
Percebemos  que  a  literatura  de  Nei  Leandro  está  acompanhada  de 

vários outros nomes de destaque da literatura potiguar, tanto na ficção quanto 

na poesia, valorizando ainda mais o trabalho desse autor que mesmo 

começando sua produção intelectual tão cedo, sempre conseguiu atribuir 

qualidade a sua obra. 

Aos quinze anos Nei passa a ter seus contatos iniciais com a produção 

artística,  escrevendo  seus  primeiros  poemas.  Em  1961  lança  seu  livro 

inaugural – O pastor e a Flauta (poesias). Depois vieram as seguintes obras: 

Voz Geral (poesia, 1963); Decomposição do Nu (poema-processo, 1969); 

Contistas Norte-rio-Grandenses, antologia (1966); Universo e Vocabulário do 

Grande Sertão (1970); Feira Livre (poesia, 1974); Romance da Cidade do Natal 

(poesia,  1975);  Zona  Erógena  (poesia,  1981);  Canto  contra  canto  (poesia, 

1981); Viagem de Volta (poesia, 1983); Musa de Verão (poesia, 1984); Nossa 

Cidade Natal (Crônicas,1984); Era uma vez Eros (poesia, 1993); Cinquenta 

sonetos de forno e fogão (Parceria com Celso Japiassu – poesia, 1994). 

Em 2000, lança Diário Íntimo da palavra (poesia); 69 Poemas de Chico 
 

Doido  de  Caicó  (Parceria  com  Moacy  Cirne,  2002);  Autobiografia  (poesia, 
 

2008); Rua da Estrela (crônicas, 2010) e Poemas Devassos e uma canção de 

amor (2006), utilizando o pseudônimo Nathália de Souza. Essa utilização de 

pseudônimos já foi praticada em outro momento pelo autor ao utilizar o nome 

Neil  de  Castro  no  período  de  escrita  das  suas  crônicas  para  o  jornal  O 

Pasquim, no Rio de Janeiro. 
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Uma das obras acima citadas, de relevante importância para o estudo e, 

de certa forma, para a sistematização da literatura potiguar é a antologia 

Contistas Norte-rio-grandenses (1966), publicada pelo Departamento Estadual 

de Imprensa. Essa antologia nos mostra a produção de contos no Rio Grande 

do Norte no período de publicação da obra (anos 60), revelando a escassez de 

autores de contos, por esse gênero não ser tão tradicional no estado. 

Sobre a obra  Voz Geral, na  qual “tinha  como proposta  uma  poesia 

participante” (GURGEL, 2009, p. 102); Nei, em entrevista17, ao ser perguntado 

sobre a relação entre esse livro (segundo do autor) e o período da Ditadura 

Militar, relata: 

 
 

É um livro político. Naquela época eu era ligado à esquerda. Eu 
e Moacyr de Góes éramos presidentes da Ação Popular, aqui 
em Natal. Nunca me filiei, mas sempre estive ligado ao Partido 
Comunista. Quando estive preso, o livro fez parte do 
interrogatório ao qual fui submetido. É um livro daquela época 
em que todos nós acreditávamos que haveria uma revolução 
socialista. Hoje faço uma autocrítica. Grandes amigos meus - 
pessoas maravilhosas - foram presos, torturados e mortos em 
nome de um ideal: a revolução socialista. Se uma revolução 
esquerdista   tivesse   acontecido   no   Brasil,   teria   sido   um 
desastre. O comunismo foi um dos maiores blefes de toda a 
história da humanidade. Durou apenas setenta e poucos anos 
na União Soviética e todos viram o que foi feito: mortandade. O 
Estado matou 30 milhões de pessoas. Mais do que Hitler. Era 
aquela vida sob o jugo, sob as botas do comunismo o que a 
gente queria? Tantos foram torturados e até mortos em busca 
de um ideal desses? Faço essa autocrítica: rezei mesmo pela 
cartilha do Partido Comunista, mas se tivesse triunfado uma 
revolução socialista, teria sido um grande desastre. 

 
 
 
 

 
Conforme Duarte e Macêdo (2001) 

 
 
 

Em 1961, Nei Leandro de Castro estreia na poesia com o livro 
O pastor e a Flauta, seguido em 1963, por Voz Geral, que 
reflete as preocupações sociais e políticas que mobilizavam o 
país naquela época. Esse livro e uma peça teatral até hoje 
inédita,  Cordão  azul,  cordão  encarnado,  foram  uma  das 

 

 
17 17 

Sobre o período, temos  um trecho da entrevista de Nei Leandro de Castro ao Blog Zona 
Sul, disponível em: http://zonasulnatal.blogspot.com.br/2010/02/entrevista-nei-leandro-de- 
castro.html. 

http://zonasulnatal.blogspot.com.br/2010/02/entrevista-nei-leandro-de-
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justificativas para sua prisão, em junho de 1964, pelas forças 
da ditadura militar. (2001, p. 497). 

 

 
 

 
 

 
Figura 1 - Nei Leandro de Castro durante o período da Ditadura Militar. Disponível em: 

<http://www.dhnet.org.br/verdade/rn/combatentes/ney_leando/index.htm#perfil> 
 
 
 

A obra Nei Leandro de Castro: 50 anos de atividades literárias 1961 – 
 

2011  retoma  o  discurso  de  Moacyr  de  Góes  ao  citar  o  livro  Voz  Geral, 
 

retratando o dia do lançamento da obra: 
 

 
 
 
 

A   Galeria   de   Arte   da   Prefeitura,   na   Praça   André   de 
Albuquerque, ao lado do Palácio Potengi, era uma festa. A 
intelectualidade e os jovens universitários atendiam ao convite 
para o lançamento do livro do mais jovem poeta natalense. Nei 
Leandro de Castro assinava os autógrafos em Voz Geral. 
Falaram dois oradores, Newton Navarro fez a presença lírica e 
lúdica da obra e Danilo Bessa pronunciou um discurso político, 
duro, contra o golpismo e a miséria e acenou para o futuro 
socialista de justiça e paz. Djalma Maranhão encerrou a 
solenidade congratulando-se com a cidade que ganhava 
naquela hora, com Voz Geral, um grande poeta. (2012, p. 53). 

 
 

Mais adiante, ainda sobre o livro Voz Geral, a obra comemorativa sobre 

o poeta, Nei Leandro de Castro: 50 anos de atividades literárias 1961 – 2011, 

cita que se trata do 

http://www.dhnet.org.br/verdade/rn/combatentes/ney_leando/index.htm#perfil
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[...] segundo livro de poesia. Depois o poeta se afastaria 
temporariamente do verso, para se dedicar ao movimento de 
vanguarda Poema-Processo, onde os poemas giram em torno 
da imagem, e que, na maioria das vezes, dispensam a palavra 
e sua leitura pode realizar-se por várias dimensões e direções 
(GONZAGA et al, 2012, p. 25). 

 
 

 
A respeito do poema-processo, o poema abaixo, intitulado 1822, é uma 

representação  dessa fase  de  Nei L.  de  Castro.  Conforme  Moacy Cirne,  o 

poema “1822”, de Nei Leandro de Castro, marca uma ruptura da forma verbal, 

ao superpor marcas de multinacionais estrangeiras à data da independência do 

Brasil. (apud DUARTE; MACÊDO, 2001, p. 498) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Poema processo de Nei Leandro de Castro. Disponível em: 
<http://www.poemaprocesso.com.br/poetas. php?poeta=58&alfaini=l&alfafim=p> 

 
 
 

Além da poesia politicamente engajada, outra característica da poesia 

de Nei Leandro é o erotismo, presença constante no seu processo de 

elaboração artística. Ao falar sobre o assunto para jornais e outras mídias 

locais18, o autor nos mostra em quais momentos o erotismo mais se destaca 

dentro de suas obras ao citar que: “Zona erógena, de 1981, é um dos livros 
 
 

18       
Disponível     em:     http://zonasulnatal.blogspot.com.br/2010/02/entrevista-nei-leandro-de- 

castro.html. 

http://www.poemaprocesso.com.br/poetas
http://zonasulnatal.blogspot.com.br/2010/02/entrevista-nei-leandro-de-
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mais fortes nesse sentido. Em Era uma vez Eros, de 1993, quando reuni Zona 

erógena e mais dois livros, ficou mais evidente ainda. Depois publiquei Diário 

íntimo da palavra, no ano 2000, que é mais amenizado. É nesse livro que tem o 

livro com os poemas do Rio de Janeiro”. 

Para as estudiosas da literatura potiguar, Constância Lima Duarte e Diva 

Maria Cunha Pereira de Macêdo, na obra Literatura do Rio Grande do Norte – 

antologia (2001), é no erotismo que temos uma das melhores representações 

do autor, ao nos relatar que: 

 
 
 

Das várias frentes em que atua, é na poesia erótica que Nei 
Leandro de Castro dá a contribuição mais original para a 
literatura brasileira. Seus livros, principalmente Zona Erógena e 
Era uma vez Eros, filiam-se a uma tradição poética que remete 
aos nomes mais significativos dessa vertente na poesia 
ocidental, paradoxalmente pouco (e mal) explorada entre nós. 
Seus poemas alcançam um alto nível de eroticidade, devido, 
principalmente, à refinada elaboração dos versos, que 
conseguem ultrapassar o tênue limite que separa o reino do 
erótico  da  mera  pornografia  (DUARTE;  MACÊDO,  2001,  p. 
498). 

 

 
 
 
 

Tarcísio Gurgel, professor e crítico da Literatura do Rio Grande do Norte, 

em  sua  obra  Informações  da  Literatura  Potiguar,  nos  diz  que  os  poemas 

eróticos de Nei Leandro “mereceram reconhecimento unânime da crítica e, até 

de colegas mais famosos, como Carlos Drummond de Andrade19.” (GURGEL, 

2009, p. 102) 
 

 
 
 
 
 

19 
Entrevista na qual Nei L. fala sobre sua história com Carlos Drummond de Andrade: 

ZONA SUL – Sobre o Neil de Castro tem até uma historinha sua com Carlos Drummond de 

Andrade. Como foi? 
NEI –  Estive com ele algumas vezes. Nesse livro “Dossiê Drummond”, baseado em  uma 
entrevista concedida ao jornalista Geneton Moraes Neto, Drummond faz uma referência a mim. 
Tive alguns encontros com ele, em sua casa na Rua Conselheiro Lafaiete. Em uma daquelas 
ocasiões, lá pelas tantas eu perguntei: “poeta, e os seus poemas eróticos?”. Ele respondeu: 
“deixa pra lá, isso é pra quando eu morrer. Por falar nisso, tem um quase homônimo seu, Neil 
de Castro, que escreve contos eróticos muito bem”. Quando eu disse “Neil sou eu”, ele ficou 
encabuladíssimo. Jamais  Drummond  teria  feito  esse  elogio  de  corpo  presente. Era  meio 
arredio. Ficou vermelho e comentou: “mas como sou estúpido”. (risos). Foi muito engraçado. 
Disponível em: http://zonasulnatal.blogspot.com.br/2010/02/entrevista-nei-leandro-de- 
castro.html 

http://zonasulnatal.blogspot.com.br/2010/02/entrevista-nei-leandro-de-
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Um exemplo da poesia erótica de Nei Leandro é o poema intitulado Eros 

(Mitologia erótica 220). Nele temos o cômico, ao descrever as partes íntimas – 

pênis –  de  Eros  como  algo  “pequenininho,  como  de  um  anjo barroco”  ou 

descrever a forma que o originou, por meio de uma “homérica suruba”; aliado 

ao erotismo, através de elementos da Mitologia Grega (“Eros”, “Íris”, “Ilítia”, 

“Artemis”, “Crônia”, “Hermes”, “Afrodite”) como observado a seguir: 

 
 
 
 

Eros (Mitologia erótica 2) 
 
 

Eros nasceu do Caos - é o que dizem. 

Outras fontes o apontam 

como resultado de uma homérica suruba. 

Seria filho de Íris ou de Ilítia 

ou de Artemis Crônia com Hermes. 

Outra versão: Filho de Afrodite 

(Afrodite era fogo) com Hermes. 

O poeta não tem nenhuma obrigação 

de saber essas mitologias todas. 

Só sabe que nos puteiros romanos 

Eros era conhecido como Cupido 

e tinha o pênis assim pequenininho 

como de um anjo barroco. 
 

 

(Poema de Nei Leandro de Castro in Era uma vez Eros). 
 
 
 

Sobre seus romances, Manoel Onofre Jr. (2010) menciona, em seu livro 

Ficcionistas Potiguares: biografia e crítica, que “Nei Leandro de Castro lançou 

seu primeiro romance na maturidade, quando já havia construído toda uma 

obra  como  poeta”  (2010,  p.  186).  Sendo  assim,  podemos  dizer  que  as 

narrativas de Nei Leandro são frutos de um autor já experiente, que sabe lidar 

com a linguagem, com as figuras literárias, enfim, tem uma estreita relação 

com a palavra e com todos os elementos formadores de uma boa literatura. 

Entre os romances escritos por Nei Leandro, temos O Dia das Moscas: 

romance de maus costumes (1983), seu primeiro romance, narra a trajetória de 

uma família mestiça – índios e portugueses – que deu origem ao povo potiguar. 
 

 
20 Disponível em: http://sandraporteous.blogspot.com.br/2011/07/eros-mitologia-erotica-2.html 

http://sandraporteous.blogspot.com.br/2011/07/eros-mitologia-erotica-2.html
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Nessa narrativa é mostrada, de forma cômica, a constituição do povo norte-rio- 

grandense, ao descrever a nativa, de modo totalmente oposto do que foi escrito 

por José de Alencar, em Iracema (1865). Conforme Carlos Fialho, em Nei L. 

“Iracema não exibe seus cabelos negros como as asas da graúna, nem sacia 

nossos anseios de voyeur com seus lábios de mel. Mas temos uma índia gorda 

e parideira, de peitos caídos que de virgem não tem nada.” (apud GONZAGA et 

al, 2012, p. 66). 

Em  1986,  houve  a  publicação  do  segundo  romance  As  Pelejas  de 

Ojuara – A história verdadeira do homem que virou bicho, único livro do autor 

adaptado para o cinema e premiado, no ano de 1987, pela União Brasileira de 

Escritores. Em relação à obra, Nei relata21: 

 
 

 
Acho que Ojuara “pegou” pelo perfil do cavaleiro sem medo e 
sem mácula e por aquela viagem que ele faz em torno do Rio 
Grande do Norte, no sertão, como um Quixote não quixotesco 
indo através da Espanha. Don Quixote me influenciou e é, para 
mim, o maior romance de todos os tempos. “As pelejas de 
Ojuara” tem muito erotismo. Algumas pessoas gostam, outras 
não. Na segunda ou terceira página tem um episódio que faz 
muita gente largar  o livro ali:  ele fazendo a barba  de  uma 
mulher e tal. 

 

 
 
 
 

O livro teve repercussão nacional, recebendo críticas de importantes 

escritores, dentre eles, Carlos Drummond de Andrade, ao dizer: “O diabo do 

livro me prendeu e fascinou. Sou sensível, antes de tudo, à arte da escrita, e 

tocou-me a graça do estilo, que torna a leitura uma festa. A gente vive o 

personagem, suas aventuras, seu destino. E isso é ficção da boa” 22. 

 

Seu terceiro romance foi em 2003, As Dunas Vermelhas: Romance em 

tempo de rebelião – contextualizado historicamente no período da Insurreição 

Comunista de 1935. Segundo Moacy Cirne, 
 
 
 
 
 

21       
Disponível     em:     http://zonasulnatal.blogspot.com.br/2010/02/entrevista-nei-leandro-de- 

castro.html 
 

22 Opinião do poeta Carlos Drummond de Andrade presente nas edições de 1984 e 2006 do 
livro As pelejas de Ojuara, de Nei Leandro de Castro. 

http://zonasulnatal.blogspot.com.br/2010/02/entrevista-nei-leandro-de-
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[...]o romance de Nei Leandro não se detém na História 
enquanto tal, mesmo quando essa mesma História é um 
elemento significativo para a compreensão de seus meandros 
romanceados. O livro do autor potiguar, em sendo marcado 
pela contextualização histórica, existe como um relato fluente, 
otimamente  estruturado  e  muito  bem  articulado  em  suas 
funções romanescas, quase “cinematográficas” através de 
capítulos  curtos  que  “animam”  e  “movimentam”  a  leitura.  A 
ação se passa antes, durante e depois do já citado levante de 
Natal em 1935, com suas elevadas taxas conteudísticas de 
política e humor, política e romance, política e mentiraiadas. No 
melhor estilo de Nei Leandro. (apud GONZAGA et al, 2012, p. 
91 -92). 

 
 

 
Em 2009, foi publicado seu quarto romance, intitulado A Fortaleza dos 

Vencidos, obra essa que é objeto de estudo e análise da presente dissertação. 

Por último, em 2013 foi lançado o livro de contos, denominado Pássaro sem 

sono. 
 

Além dos livros, Nei Leandro de Castro participa de eventos que 

fortalecem a cultura norte-rio-grandense, a título de exemplo temos Ação 

Potiguar de Incentivo à cultura; o Auto de Natal, como também faz revisões e 

publicações com outros escritores. Somam-se a isso as várias outras 

premiações do autor, a saber: em 1968 conquistou o Prêmio Mário de Andrade, 

do Instituto Nacional do Livro e; no ano de 1995, venceu o I Concurso Playboy 

de Contos Eróticos. 

 
 

 
4.2 A FORTALEZA DOS VENCIDOS 

 

 
Atualmente, Nei Leandro de Castro é visto como um dos maiores 

expoentes da arte literária. Segundo Duarte e Macêdo (2001, p.499) “pela 

versatilidade do seu talento e a importância da sua produção até hoje 

conhecida, Nei Leandro de Castro é um dos nomes mais significativos da 

literatura potiguar.” 

As obras desse escritor representam diversos gêneros literários, a 

exemplo disso temos a crônica, a poesia, o conto, o romance etc. Além disso, a 

literatura desse autor registra os costumes potiguares, a forma de falar, as 

lendas locais, as raízes que alimentam o jeito nordestino do norte-rio- 

grandense, através da sua incansável observação para com seu conterrâneo. 
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A Fortaleza dos Vencidos, seu mais recente romance, apresenta-se 

estruturalmente dividido em duas partes, a primeira com 38 (trinta e oito) 

capítulos e a segunda, com apenas 08 (oito); relata a vida dos protagonistas – 

Marionália e Esmeraldino, através de suas recordações e está ambientado nas 

cidades de Natal e Rio de Janeiro – locais bastante conhecidos pelo próprio 

Nei Leandro por ter vivido nas duas cidades. 

Os dois foram casados por um curto período de tempo (um ano, dois 

meses e sete dias). Por causa da difícil personalidade dela, Esmeraldino, 

militante comunista, cansado do casamento conturbado e do ciúme excessivo 

da esposa, foge para o Rio de Janeiro no intuito de ter uma nova vida e lutar 

pelos ideais do Comunismo. Com a separação do casal, Marionália também vai 

para o Rio de Janeiro, em busca do marido. 

Durante a procura, a protagonista se transforma em Isabela, depois em 

Madame Cibele e passa a atuar como cartomante; já Esmeraldino passa a 

viver como Inácio, para preservar sua identidade real e, dessa forma, proteger- 

se das forças militares do regime, marcando um período de transformações e 

de rememorações dos momentos vividos. 

Nessa trama narrativa, a história das personagens é contada por meio 

de flashbacks, mostrando na primeira parte do romance, de forma alternada 

através dos capítulos da obra, a vida e as lembranças de cada protagonista da 

história, em que, de um lado existe toda a amargura e ressentimento de 

Marionália e, do outro, o idealismo, a saudade e o amor de Esmeraldino. Já a 

segunda parte retrata o ápice da loucura de Marionália e, consequentemente, 

seu fim. 

Na  obra  intitulada  Nei  Leandro  de  Castro:  50  anos  de  atividades 

literárias 1961-2011, os autores Chumbo Pinheiro, Fátima Lima Lopes e Thiago 

Gonzaga (2012) fazem uma breve apresentação da obra, como observamos na 

citação a seguir: 

 
 

[...] memorialístico, a narrativa discorre sobre as lembranças de 
Esmeraldino e Marionália, protagonistas da trama que tiveram 
um relacionamento conturbado e suas vidas seguiram direções 
opostas. Os fatos são apresentados em flashback, por ambos 
os personagens. Enquanto ele relembra sua bela infância em 
Natal, os amores vividos, Marionália relembra seu casamento 
frustrado, seus tormentos, sua viagem ao Rio de Janeiro em 
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busca do homem que a abandonou. Ela acaba perdendo-se 
nos caminhos perturbadores de sua mente e a loucura a leva a 
um trágico fim. (GONZAGA et al, 2012, p. 32) 

 
 

 
Nessa citação notamos um breve panorama da obra, observando o 

enredo do romance, como também suas personagens principais, os locais em 

que se passam as ações, a mente perturbada de Marionália, e a natureza 

memorialística da trama, esta será retratada, de forma mais aprofundada, no 

próximo tópico, voltado para a relação existente entre a obra e as teorias 

apresentadas. 

Marionália, nome resultado da junção dos nomes de seus pais - Mário e 

Anália,  é  uma  mulher  que  foge  dos  padrões  de  beleza  impostos  pela 

sociedade, por ser “gorda, feia, de óculos, mal-humorada, intocada” (CASTRO, 

2009, p. 14) 
23

·. Através das suas fortes lembranças, viajamos por meio das 
 

suas emoções, que atormentam a mente, de forma avassaladora. A 

protagonista relembra importantes fatos da sua vida, desde a sua infância e a 

sua relação problemática com a mãe; passando pela adolescência difícil por 

não seguir o padrão de beleza feminino, o casamento frustrado com 

Esmeraldino, sua vida no Rio de Janeiro com suas experiências sexuais até 

seu fim, por meio de um surto psicótico, em Natal, no interior da Fortaleza dos 

Reis Magos. 

Após 4 (quatro) anos do fim do seu casamento, Marionália descobre que 

seu marido fugira para o Rio de Janeiro e parte também para a cidade 

maravilhosa no intuito de encontrá-lo. Durante a viagem, dentro de um ônibus, 

Marionália se diz chamar Isabela, pois acredita que “as pessoas tratam melhor 

uma mulher chamada Isabela, nome com que se apresentou, do que uma 

infeliz que se chama Marionália”. (CASTRO, p. 47). 

Percebemos que Isabela é um nome de intermediação entre Marionália 

e Madame Cibele, representa um estado de transição dos nomes. Isso ocorre 

quando Marionália sente a necessidade de mudança de nome por acreditar 

que as pessoas poderiam olhar com indiferença seu nome inicial. 
 
 
 
 
 

23  
Como estamos trabalhando apenas com esta edição (2009), a partir desse momento a 

indicação das citações será feita somente por meio do número de páginas. 
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Chegando ao Rio de Janeiro, escolhe o nome Cibele, ideal para sua 

nova profissão (quiromancia), como também para a fase da sua vida em que 

busca definitivamente encontrar Esmeraldino. 

 
 

[...] Organizada como um fichário, virtude que sobrevivia às 
turbulências de sua mente, Marionália estabeleceu prioridades: 
comprar livros de quiromancia, búzios e tarô, procurar uma sala 
para o seu consultório, organizar as finanças até começar a 
ganhar dinheiro. Num sebo do Centro, comprou os livros de 
que precisava e mais um: a história dos deuses da Hélade, a 
antiga Grécia. Foi ali onde ela encontrou o nome Cibele, que 
adotaria, primeiro para sua profissão de vidente, depois em 
substituição definitiva ao odioso Marionália. Protetora dos 
combatentes na guerra, deusa da montanha, responsável pela 
insensibilidade à dor, Cibele também exercia a vingança de 
maneira maravilhosa. Sentindo-se ofendida por Hipômenes e 
Atalanta, transformou-os num casal de leões e os atrelou ao 
seu carro. Bem-feito. Seu eu fosse ela, transformaria 
Esmeraldino numa hiena, ou num veado, ou num porco. 
(CASTRO, p. 55, grifos nossos). 

 
 
 
 

A partir do que foi indicado com a passagem acima, percebemos que 

seu novo nome – Cibele - revela as intenções da protagonista de “exercer a 

vingança de maneira maravilhosa” contra Esmeraldino, com a vontade de 

transformá-lo   em   uma   “hiena,   ou   num   veado,   ou   num   porco”.   Essa 

perseverança existente através da transformação do personagem pode ser 

justificada pelo significado do novo nome, uma vez que Cibele, nome de origem 

grega,  “significa  Grande  Mãe  Dos  Deuses.  Cibele  Personifica  A  Natureza 

Selvagem”24. 
 

O hibridismo dos nomes já  vem evidenciado no registro inicial, pois 

Marionália já traz em si o sinal de dois nomes diferentes – o do pai: Mário; e o 

da mãe: Anália. Os vários nomes sugerem a complexidade ou os vários “eus” 

presentes na personagem. Trata-se de um sujeito múltiplo e contraditório, com 

identidades não fixas e constituídas provisoriamente, de acordo com o 

pensamento de Stuart Hall (2003), em seu livro A identidade cultural na pós- 

modernidade. E sob essa perspectiva, o romance traz à expressão de sua 
 
 
 

 
24   

Definição disponível no  site http://www.significado.origem.nom.br/nomes_gregos/. Acesso 
em: 11 julho de 2016. 

http://www.significado.origem.nom.br/nomes_gregos/


60  

linguagem uma questão cara a várias áreas do conhecimento na atualidade: a 

questão identitária, o que poderá ser desenvolvido em trabalhos futuros. 

Marionália/Isabela/Cibele  são  muitas numa  só.  A  mudança  de  nome 

implica também a mudança de comportamento da personagem constituída por 

contradições. Por um lado, a vida sexual de Marionália apresenta-se através de 

uma postura insegura, recatada de mulher “ingênua aos 26 anos”, sem 

experiências sexuais: 

 
 

[...] ele podia ser tudo, menos falso-à-bandeira, ela ri, 
lembrando-se  da  primeira  vez  que  Esmeraldino  lhe  exibiu 
aquilo que as meninas do Imaculada Conceição diziam ser um 
negócio duro no bolso esquerdo dos rapazes do Aero Clube. 
Ela tomou um susto, maravilhou-se com o tamanho, o arrojo do 
desenho, mas não podia demonstrar que era ingênua aos 26 
anos de idade. Sua intuição de fêmea, sua volúpia represada, 
guiaram o parceiro e ambos se transportaram por caminhos, 
jardins, planícies, montanhas e abismos de gozo. (CASTRO, p. 
24 - 25). 

 
 
 
 

Por outro lado, Madame Cibele mostrava-se como uma mulher segura, 

com várias experiências, mais vivida e certa de seus objetivos, como podemos 

observar na seguinte passagem: 

 
 

[...] as carícias se prolongaram, pareciam não ter fim e ela, que 
tivera  com  o  ex-marido  duas  ou  três  experiências 
desagradáveis por trás, sentiu muito prazer quando Bezerrão, 
sempre   sussurrando   palavras   doces   aos   seus   ouvidos, 
penetrou entre os hemisférios colossais da sua bunda. Ai, 
suspirou a madame, ia ser sempre assim, comemorou ela. 
(CASTRO, p. 113). 

 
 

 
Acerca das suas experiências sexuais, fato que evidencia essa 

transformação, podemos citar os parceiros sexuais que Cibele teve no Rio de 

Janeiro, como Bezerrão, também conhecido como Jotabê, citado no trecho 

acima; o pai de santo Nizão Guaranás; que deu a ela “[...] uma longa sessão de 

carícias, a mais completa e alucinante que Cibele experimentou na vida. 

(CASTRO, p. 75);  e o menino que entregava seus panfletos de quiromancia 

nas ruas do Rio de Janeiro, “um adolescente desocupado, desses que têm 

medo de ser ladrão (ibid., p. 64); mas que transformou-se em seu “parceiro 
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sexual  que,  mesmo sendo  iniciante,  tímido,  respeitoso  demais, aliviou  sua 

solidão, sua saudade do ex-seminarista bom de cama.” (ibid., p. 64). 

Apesar dos parceiros sexuais, sentia-se sozinha e tinha na masturbação 

uma prática diária. Era “a mais maravilhosa tarefa do seu dia a dia” (CASTRO, 

p. 25) e servia como uma forma de suprir a solidão persistente em sua vida, “na 

cama do abandono, das tristezas, dos orgasmos solitários.” (ibid., p. 25). 

 
 

[...] Madame sente a quentura do álcool aconchegando-se 
dentro do seu corpo. Vai para o quarto quase todo ocupado por 
uma cama imensa, com paredes forradas de molduras baratas, 
onde se destaca o quadro de uma deusa conduzindo um carro 
puxado por dois leões. É ali, nas noites de solidão irremediável, 
que ela faz amor consigo mesma, joga búzios e cartas, usa 
todas as mandingas para trazer de volta o primeiro homem que 
se aproximou dela, que a beijou, que penetrou no seu sexo, 
que talvez a tenha amado. Abraça um travesseiro e sussurra: 
- Ah, Esmeraldino, onde te escondes, filho da puta? (CASTRO, 
p. 16). 

 

 
Conforme Anthony Giddens (1993), na obra A transformação da 

intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas sociedades modernas, ao falar 

sobre o ato da masturbação, revela: 

 
 

[...] O vício do sexo entre os homens não está totalmente 
vinculado a uma inclinação obsessiva para a variedade. Como 
no caso das mulheres, pode assumir a forma de masturbação 
compulsiva, muito frequentemente ligada à fantasia sexual que 
invade quase todas as outras atividades em que a pessoa se 
envolve. Ocasionalmente, a “compulsão sexual” está focalizada 
apenas em uma pessoa. (GIDDENS, 1993, p. 93). 

 

 
 
 

A partir do que foi citado por Giddens (1993), percebemos a compulsão 

por Esmeraldino ainda existente em Madame Cibele. Seu prazeroso ato diário 

traz o ex-marido vinculado, como pessoa permanentemente presente em sua 

mente, nas suas idealizações e em seu prazer, mesmo estando distante, como 

podemos observar na seguinte passagem: 

 
 

[...] começou a achar que um dia voltaria a viver em Natal, com 
suas  praias  de  águas mornas,  uma  brisa que penteava  as 
dunas e refrescava toda a cidade. Era um bonito lugar, com 
menos bandidos, pena que tivesse tanta gente fuxiqueira e 
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invejosa. Quem sabe o canalha do Esmeraldino talvez tivesse 
voltado para lá, ela às vezes pensava nos dois juntos de novo, 
fugindo das más línguas da cidade e indo morar numa fazenda 
em Lagoa de Velhos, ele criando bodes e lendo seus livros, ela 
decifrando a mão das matutas. (CASTRO, p. 132) 

 

 
 
 

A transformação de Marionália / Isabela / Cibele aponta para uma 

identidade que está em crise (HALL, 2003), sem definição precisa, de modo 

que a ficção do autor estudado nos mostra que a identidade não se efetiva em 

processo permanente, portanto diz respeito a algo passível de mudança ou 

transformação. Nesse sentido, podemos dizer que se trata de uma identidade 

mutável e inacabada, nesse caso a obra traz a personagem contextualizada 

com a concepção de sujeito na contemporaneidade, cuja identidade não se 

estabelece de forma uma nem fixa, e sim dentro de um processo, por isso é 

sempre possível ocorrerem mudanças, seja na identidade individual, seja na 

identidade coletiva. 

As personagens Esmeraldino e Marionália, ao se moverem na trama 

narrativa com nomes diversos, revelando comportamentos, igualmente, 

diferentes, simbolizam a natureza contraditória do ser real. Nesse sentido, os 

personagens, enquanto  seres fictícios representam a  partir dessa  natureza 

contraditória identidades plurais e provisórias no plano social e da realidade 

humana. 

Em relação à questão da pluralidade de identidades percebemos que ao 

mesmo tempo em que  tal pluralidade  traz elementos diferentes para cada 

situação vivida pela personagem, também pode nos revelar as várias 

identidades contidas, a um só tempo, no mesmo ser, a ponto de não sabermos 

a qual nos referimos, uma vez que as três, no romance em questão, pertencem 

a uma só, como no trecho a seguir na qual a protagonista rememora seu 

passado: “[...] Marionália, ou Isabela, ou madame Cibele espalha pela cama 

álbuns de fotos do seu tempo no Rio de Janeiro.” (CASTRO, p. 48). Ao 

considerarmos a ênfase dada pelo narrador para as várias mulheres que se 

conjugam numa só, através da representação de seus prenomes, podemos 

assegurar que o romance traz na representação literária a complexidade da 

natureza humana. 
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Sob esse ponto de vista, podemos dizer que o romance analisado traz 

como uma de suas problematizações a constituição de identidades em crise, 

para lembrarmos o que Hall (2003) discute como sendo uma emergência de 

novas identidades que põem as identidades estáveis em declínio. Desse modo, 

o romance estudado trata de representar, no plano de suas personagens, as 

contradições   e   a   fragmentação   do   sujeito   moderno,   provisoriamente 

constituído.  E por essa via, podemos dizer que ele traz como representação 

literária a complexidade tanto da natureza humana quanto a própria 

complexidade da vida moderna, na medida em que compreende a constante 

transformação  pelas  quais  passam  os  homens  e  sua  realidade  social  e 

histórica. 

De acordo com Manoel Onofre Jr. (2010, p. 191), 
 

 
 

[...] a personagem Marionália, também chamada Madame 
Cibele, uma criatura bizarra, assombrosa. É a própria imagem 
da tempestade que desaba sobre Natal enquanto ela conta 
passagens de sua vida atribulada. Nas descrições dos seus 
delírios, o autor alcança alguns dos seus melhores momentos 
como ficcionista. 

 
 
 
 

A relação entre a tempestade e a própria figura de Marionália pode ser 

ilustrada na  seguinte passagem  do  romance, em  que  percebemos que  as 

nuvens pesadas do céu são bem próximas da tempestade interior vivida pela 

protagonista: 

 
 

De repente, sem nenhum aviso, o céu ficou escuro como os 
cabelos pintados da madame Cibele. Ela comparou a formação 
de nuvens com as tempestades interiores que a assaltavam de 
vez em quando, que estavam começando a inquietá-la. 
(CASTRO, p. 12). 

 
 

Esmeraldino, nome em homenagem ao poema O caçador de 

Esmeraldas,  de  Olavo  Bilac.  É  um  jovem  que  através  do  sofrimento  das 

torturas do período militar relembra sua trajetória de vida, com a sua amizade 

com o pai, a frieza e a falta de carinho da mãe, a rápida passagem pelo 

Seminário São Pedro, passando por suas aventuras amorosas e sexuais nos 

cabarés  da  Ribeira,  seu  casamento  frustrado  com  Marionália  começando 
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desde a infância até seu fim, no Rio de Janeiro, nas celas do Período de 
 

Chumbo. 
 

Um fato em comum entre os protagonistas é a aversão tida pelos nomes 

de batismos.   Esmeraldino “odiava o nome de batismo, que só lhe trouxe 

pilhérias, trocadilhos, brigas no colégio, onde sempre levava a pior” (CASTRO, 

p. 29). Em outro momento da narrativa, ao falar do novo nome escolhido para 

proteger-se das perseguições militares, sente alívio ao trocar Esmeraldino por 

Inácio, mas  pede desculpas ao  pai  pelo ato:  “desculpe, meu  pai, mas eu 

sempre odiei o nome que o senhor escolheu para mim”. (ibid., p.186). 

O personagem Esmeraldino representa literariamente o que foi vivido 

por   muitas   pessoas   no   período   de   Chumbo.   Os   nomes   falsos   eram 

empregados tanto na proteção do indivíduo no que tange às  perseguições 

militares, como também para a publicação de livros e músicas representando 

uma maneira de não ser atingido pela censura. Exemplo disso é a utilização do 

nome Julinho da Adelaide25 por Chico Buarque de Hollanda. 
 

Em conformidade com Sant’anna (apud SALES, 1977, p. 65), e seu 

estudo sobre O caçador de Esmeraldas, de Olavo Bilac, fonte da inspiração de 

Otacílio para a escolha do nome do filho, temos que o poema retrata o 

 
 

[...] Conquistador vencido na realidade, foi recuperado na 
alucinação poético-ideológica. Houve o recalque da natureza, 
do índio, da paisagem inicial. Os que foram vencidos pelo 
invasor foram recalcados historicamente. O vencedor parece 
ser a única presença inscrita no inconsciente histórico. 
(SANT’ANNA apud SALES, 2011, p. 76). 

 
 
 
 

Ao compararmos o que assevera Sant’anna e a relação “vencedor” e 

“vencido”  na  obra  aqui  estudada,  percebemos  a  ligação  existente  entre  o 

poema “O caçador de Esmeraldas”, de Olavo Bilac, e o protagonista 

Esmeraldino. Isso se mostra uma vez que este, igualmente “vencido”, no caso, 

pela Ditadura Militar e suas práticas desumanas, também é esquecido na 

história, assim como todas as vítimas do período, já que o vencedor procura 

ser presença cativa na memória histórica. 
 

 
25      

Disponível    em:    http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,chico-incorpora-julinho-da- 
adelaide-em-entrevista-para-zombar-da-ditadura,914668. 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica
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O desgosto pelo nome de batismo também acontece com Marionália que 

“na tristeza infinita da infância, no transtorno e na melancolia da adolescência, 

achou que só a morte a livraria da falta de beleza, dos apelidos da escola, do 

nome que o pai escolhera para batizá-la: Marionália, junção de Mário e Anália, 

duas pessoas que se odiavam com resignação”. (CASTRO, 2009, p. 13). 

A partir de Marionália ainda temos um desmembramento em que 

percebemos, de um lado, Marionália com o sentimento de angústia e 

melancolia,   introspectiva,   em   que   a   personagem   está   fadada   a   certo 

sentimento de fracasso, em que “[...] na lembrança só lhe chegam as imagens 

mais sombrias de um casamento que durou exatamente um ano, dois meses e 

sete dias.” (CASTRO, 2009, p. 26). À face de “decadência” ou de sentimento 

de fracasso de Marionália, temos a passagem a seguir que ilustra esse 

momento: 

 
 

- Só me resta o caminho do álcool! – grita feroz. Contra o 
milico,  contra  o  Dianho,  contra  o  Deus  que  a  fez  gorda  e 
maldita.  Não  é  ele,  o  bonzinho,  que  desenha  os  corpos, 
distribui a beleza, doa a simpatia? E por que não lhe coube o 
dom do sorriso fácil que agarra todo mundo? (CASTRO, p. 
181). 

 
 

 
No outro lado, a face de Marionália transformada em Madame Cibele, 

marcada por ser mais ativa, vingativa, mais imperativa, à beira da loucura: 

 
 

 
[...] Cibele se levanta, elétrica, responde aos desaforos dos 
trovões que insistem em cair em frente de sua janela, quer 
aparar os raios com as mãos, quer beber toda a água da chuva 
que cai sobre a sua vida há séculos. Entra no quarto, olha de 
perto o quadro da deusa Cibele, descobre que a umidade 
avança para destruí-lo, não, isso não, ainda quero mostrar para 
os netos que nunca tive que sou uma deusa grega, uma 
habitante da Hélade, que pega leões pela juba e amarra no 
carro como dois bois, dois jumentos, dois veados. (CASTRO, p. 
196). 

 

 
 
 

O idealismo do protagonista fica bem caracterizado na seguinte citação, 

quando relacionado aos seus interesses comunistas, à sua luta ideológica e à 

sua admiração por Luís Maranhão: 
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Ao  sentir  que  a  conversa  estava  ficando  sombria,  Luís 
Maranhão mencionou a poesia de Louis Aragon. Os olhos de 
Esmeraldino brilharam, o menino tímido ajeitou-se na cadeira e 
sem pedir permissão começou a recitar versos e mais versos 
do poeta comunista francês. Tinha uma memória fantástica. A 

mulher   de   Luís   Maranhão,   dona   Odete26,   sorridente   e 
silenciosa, serviu suco de pitanga. Quando o entusiasmo de 
Esmeraldino permitiu um intervalo, o professor pediu licença, 
foi ao escritório e voltou com um livro. (CASTRO, p. 116). 

 
 

 
O título, A Fortaleza dos Vencidos, nos leva a algumas conclusões, 

dentre elas a de que A Fortaleza remete à própria Fortaleza dos Reis Magos, 

localizada em Natal / Rio Grande do Norte, local central da narrativa, palco de 

importantes acontecimentos da trama. Segundo Nei Leandro de Castro, em 

entrevista concedida ao jornal Tribuna do Norte, esse importante monumento 

histórico presente na narrativa - a Fortaleza dos Reis Magos - seria “seu tema 

para a trama ficcional, seu ponto de partida” 
27

. 
 

A Fortaleza dos Reis Magos foi construída em 6 de janeiro de 1598 

(razão da sua nomeação como Fortaleza dos Reis Magos por ter sido fundada 

no dia de Reis), durante o período da União das Coroas Ibérica (1580 – 1640), 

momento em que Portugal esteve sob o domínio da Espanha, através da figura 

de Felipe II e teve como principais objetivos: efetivar a colonização do território, 

guardar a costa litorânea e afastar os franceses de eventual invasão. 

Conforme Luís da Câmara Cascudo (1984), em sua obra História do Rio 

Grande do Norte, a Fortaleza dos Reis Magos pode ser descrita do seguinte 

modo: 

 
 

É a forma clássica do Forte marítimo, afetando o modelo do 
polígono estrelado. O tenalhão abica para o forte, mirando a 
boca a barra, avançando os dois salientes, raios da estrela. No 
final, a gola termina por dois baluartes. O da destra, na 
curvatura, oculta o portão, entrada única, ainda defendida por 
um cofre de franqueamento, para quatro atiradores e, sobre 
postos  à  cortina  ou  gola,  os  caminhos  de  ronda  e  uma 

 
 
 

26 
Luís Inácio Maranhão era casado com Odete Roselli Garcia. Mais um ponto da ficção que se 

alinha a realidade. 
27   

1  -Extraído da entrevista dada por Nei Leandro de castro ao jornal Tribuna do Norte. 

Disponível em: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/um-homem-e-seus-devaneios/115053 

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/um-homem-e-seus-devaneios/115053
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banqueta de mosquetaria. (CASCUDO, 1984, p. 24, grifo 
nosso). 

 

 
A partir da citação de Câmara Cascudo percebemos através dos termos 

e expressões “mirando a boca a barra”, “defendida”, “atiradores”, “caminhos de 

ronda”, “banqueta de mosquetaria”, o objetivo pretendido pelos espanhóis e 

portugueses quando construíram a Fortaleza, a defesa. O monumento 

português se faz bastante presente na obra a partir da sua ilustração de capa 

até o último capítulo. 

Tal espaço é palco de toda a segunda parte da trama, como também é 

mencionado nas linhas iniciais, ao descrever o céu da cidade como “Um bando 

de maçaricos riscou o céu da manhã natalense, à altura da Fortaleza dos Reis 

Magos”. (CASTRO, p. 11); e as linhas finais da obra, ao descrever que “Lá fora, 

à altura da Fortaleza dos Reis Magos, um bando maçaricos riscava o céu muito 

azul da manhã natalense”. (ibid., p. 271). Como podemos perceber a partir dos 

trechos acima citados, as linhas iniciais e finais do romance possuem a mesma 

ambientação:  “o  céu da  manhã  natalense, à  altura  da  Fortaleza  dos  Reis 

Magos”, trazendo, dessa forma, dois elementos que são a Fortaleza dos Reis 

Magos e, consequentemente, a cidade de Natal. 

Para o escritor Chumbo Pinheiro, na obra Nei Leandro de Castro: 50 

anos de atividades literárias, o Rio Grande do Norte é uma das paixões de Nei 

Leandro, como veremos a seguir: 

 
 
 
 

Nei vai revelando, na sua trajetória poética, duas grandes 
paixões: a primeira registra-se na sua poesia que ganha o viés 
do erotismo, transitando por um espaço pouco explorado na 
poesia nacional, fazendo-o, no entanto, com segurança e com 
domínio singular da palavra. A outra paixão é pelo seu Rio 
Grande do Norte. Está presente não somente na poesia, mas, 
sobretudo na prosa, onde Nei surge como uma grande 
revelação entre os novos romancistas brasileiros. (apud 
GONZAGA et al, 2012, p. 50). 

 

 
Caracterizando-se como certa materialização dessa paixão pelo Rio 

Grande do Norte, temos a acentuada presença da Fortaleza dos Reis Magos 

por  toda  a  obra,  como  já  indicado  anteriormente,  através  de  trechos  do 
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romance ambientados na Fortaleza, como também na própria capa da obra, 

demonstrada a seguir: 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 3 - Capa do livro A Fortaleza dos Vencidos.( Fonte particular) 

 

 

A questão da ambientação  do  romance  na  Fortaleza  ou  no  Castelo 

Keulen (como foi denominado pelos holandeses quando dominaram a cidade 

de Natal)28  nos retoma outra questão, que é a do aprisionamento das próprias 

lembranças   de   Marionália/Cibele.   Pode   ser   visto   ainda   como   local 

representante  de  uma  universalidade,  por  englobar  tantos  momentos  da 
 
 
 
 

28 
O domínio holandês no Rio Grande do norte foi de 1633 a 1654, com o intuito de ampliar a 

produção  açucareira  holandesa e  utilizar  o  gado  em  abundância do  Rio  Grande  para  o 
abastecimento de Pernambuco. Nesse período, Natal passou a ser denominada de Nova 
Amsterdã e a Fortaleza dos Reis Magos, Castelo Keulen. 



69  

história  do  Rio  Grande  do  Norte  através  dos  acessos  de  loucura  da 

protagonista, no qual encontra várias figuras históricas nesse local. 

 

 
Madame Cibele recupera os sentidos dentro da Fortaleza dos 
Reis Magos. Não tem ideia de quanto tempo passou 
desacordada, não pode imaginar como a transportaram até o 
imenso pátio em formato de estrela. Ela está sentada nos 
primeiros degraus onde ligam a capela à casa da pólvora, no 
centro da praça cercada por alojamentos, casamatas, arcadas 
e abrigos de armas. O céu está limpo, não há sinal de chuva no 
estrelado céu do verão natalenses, não há nenhuma poça 
d’água no chão de pedras de quatro séculos. Tudo parece 
muito estranho para a madame, que começa a perder a 
paciência. (CASTRO, p. 207). 

 

 
Tanto na condição de Marionália, como na de Madame Cibele, o 

aprisionamento às próprias lembranças se faz presente, como “[...] relâmpagos 

e trovões dentro da sua cabeça.” (CASTRO, p.15). Na protagonista temos esse 

um exemplo desse aprisionamento no seguinte trecho: “[...] Os pensamentos 

fazem um redemoinho na sua cabeça, no fundo ela gosta desse delírio, mil 

vezes melhor do que a melancolia da infância, da adolescência, da solidão de 

mulher abandonada.” (ibid., p. 161). 

A segunda parte do título, Dos Vencidos, nos leva às seguintes 

inferências, a saber: primeira a de que se refere aos mortos e desaparecidos 

do Período Militar; a segunda conclusão nos leva à personagem Marionália que 

foi vencida por suas memórias29  e; a última nos remete às figuras históricas 

presentes na obra que foram vencidas de alguma forma pelas intemperes dos 

momentos vividos. 

A união das partes, formando o título A Fortaleza dos Vencidos, nos 

remete à força dos vencidos, ou seja, refere-se ao momento em que os 

vencidos estão com o poder, deixam de ser réus para serem juízes, no final da 

obra. Também nos passa a ideia de resistência, a fortaleza que protege como 

também a que fortalece. 

Alfredo Bosi (1996), no texto intitulado Narrativa e resistência,30  dá-nos 
 

uma definição de resistência como algo em que no  “[...] seu sentido mais 
 
 
 

29 
Essa questão será desenvolvida mais adiante, em capítulo dedicado ao estudo da memória 

no romance. 
30 

Texto disponível em: http://piwik.seer.fclar.unesp.br/itinerarios/article/viewFile/2577/2207 

http://piwik.seer.fclar.unesp.br/itinerarios/article/viewFile/2577/2207
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profundo apela para a força da vontade que resiste a outra força, exterior ao 

sujeito. Resistir é opor a força própria à força alheia. O cognato próximo é 

in/sistir; o antônimo familiar é de/sistir.” ( BOSI, 1996, p. 11). 

Essa definição, como uma força que vai de encontro a outra, nos mostra, 

de certo modo, a forma como as personagens do romance vivam, sempre 

através  de      confrontos,  sejam  eles  contra  os  colonizadores  portugueses, 

contra comunistas da Revolução de 1935, contra a própria polícia local, contra 

a Ditadura Militar ou, até mesmo, contra as próprias lembranças, como temos 

em Madame Cibele. 

Trazendo tal concepção à trama narrativa, Bosi (1996), assevera que a 

narrativa torna-se um local de resistência, no qual os laços impostos pelas 

instituições são desatados, fazendo com que possamos expressar o que vai de 

encontro ao que nos é determinado. 

 
 

[...] A resistência é um movimento interno ao foco narrativo, 
uma luz que ilumina o nó inextricável que ata o sujeito ao seu 
contexto existencial e histórico. Momento negativo de um 
processo dialético no qual o sujeito, em vez de reproduzir 
mecanicamente o esquema das interações onde se insere, dá 
um salto para uma posição de distância e, deste ângulo, se vê 
a si mesmo e reconhece e põe em crise os laços apertados 
que o prendem à teia das instituições. (BOSI, 1996, p. 26 -27). 

 
 
 
 

Mais adiante, ao falar da relação entre a literatura e o mundo real, Bosi 

retrata o poder que a  Literatura tem em representar a  verdade  dos fatos, 

extrapolando a ficção. Tal fato pode ser vinculado à literatura de N. L. de 

Castro pela realidade com que expõe a Ditadura e suas consequências para os 

que foram contrários ao regime imposto. 

 
É nesse sentido que se pode dizer que a narrativa descobre a 
vida verdadeira, e que esta abraça e transcende a vida real. A 
literatura, com ser ficção, resiste à mentira. É nesse horizonte 
que o espaço da literatura, considerado em geral como o lugar 
da fantasia, pode ser o lugar da verdade mais exigente. (BOSI, 
1996, p. 27). 

 

 
 

Como já descrito anteriormente, o romance traz, à sua forma de 

expressão, em capítulos intercalados, aspectos referenciais de lugares (entre 
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Natal  e  Rio  de  Janeiro).  Logo  no  primeiro  capítulo  da  narrativa,  a  capital 

potiguar chega aos olhos do leitor, com uma paisagem inicial no entorno de 

Natal, ambientada na Fortaleza dos Reis Magos, como se pode ver na seguinte 

passagem: 

 
 
 

Um bando de maçaricos riscou o céu da manhã natalense, à 
altura da Fortaleza dos Reis Magos. Sob o sol de verão, da 
Fortaleza à Ponta do Morcego a orla era azul-turqueza, com 
franjas bordadas pelas ondas que batiam sobre arrecifes ou 
quebravam na areia. Toda aquela beleza estava praticamente 
abandonada, como se os habitantes da cidade fossem 
perdulários ou estivessem enjoados de tanto azul. (CASTRO, 
p. 11). 

 
 

Trata-se de uma paisagem física: “Fortaleza dos Reis Magos” e natural 

da cidade de Natal: “céu da manhã”, “Sob o sol de verão”, “a orla era azul- 

turquesa”, mas cuja “beleza estava praticamente abandonada”, o que nos 

chama a atenção para um espaço de todo idealizado, já que ligado também a 

abandono e com a possibilidade de os “habitantes” estarem “enjoados de tanto 

azul”, culminando com as sensações expressas por Marionália, aversa tanto à 

cidade, como à própria população local, fato que percebemos na seguinte 

citação: “- só uma chuva forte para limpar essa cidadezinha de merda! – gritou 

outra vez, depois de tomar uma dose dupla de rum e voltar para a varanda.” 

(CASTRO, p. 12). 

Outro ponto interessante e que podemos considerar na passagem do 

trecho abaixo transcrito é a utilização de expressões, tais como: “camarada 

Inácio”, “Ditadura Militar”, “professor Luís Ignácio Maranhão Filho”, 

“investigações e perseguições aos revolucionários”, “comunista honrado e 

brilhante”,  “líder”,  “apodrecendo  numa  cela de  prisão”,  nas quais  podemos 

atentar que a ficção do autor se articula à realidade histórica e política do país 

no período indicado, como se vê na passagem seguinte do romance: 

 
 

Ficou conhecido como camarada Inácio durante a Ditadura 
Militar, uma vez que durante o período referido não se podia 
utilizar o nome de batismo para se proteger das investigações 
e perseguições aos revolucionários. 

[...] Quando lhe perguntaram que nome de guerra adotaria, ele 
encheu o peito de orgulho e disse: 
- Inácio 
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Sim, Inácio sem “g”, Inácio do professor Luís Ignácio 
Maranhão Filho, uma homenagem ao grande mestre, ao 
comunista honrado e brilhante, ao líder que estaria naquele 
momento apodrecendo numa cela de prisão. Sentiu também 
um grande alívio porque estava se livrando do desagradável 
nome de batismo, desculpe, meu pai, mas eu sempre odiei o 
nome que o senhor escolheu para mim. (CASTRO, p. 186, grifo 
nosso). 

 
 

 
Sobre esse aspecto, é necessário que lembremos que a literatura 

mantém pontos de contatos com a realidade histórica, na medida em que se 

abre ao social e ao mundo exterior. De acordo com Medviédev (2012), o texto 

literário toma uma 

 
 

[...] posição singular no todo do meio ideológico [...] insere-se 
na realidade ideológica circundante como sua parte 
independente e ocupa nela um lugar especial sob a forma de 
obras verbais organizadas de determinado modo e com uma 
estrutura específica própria apenas a ela. Ela, como qualquer 
outra  estrutura ideológica, refrata à sua maneira a existência 
socioeconômica em formação. Porém, ao mesmo tempo, a 
literatura, em seu ‘conteúdo’, reflete e refrata as reflexões e as 
refrações de outras esferas ideológicas (ética, cognitiva, 
doutrinas, políticas, religião, e assim por diante), ou seja, a 
literatura   reflete,   em   seu   ‘conteúdo’,   a   totalidade   desse 
horizonte ideológico, o qual ela é uma parte. (MEDVIÉDEV, 
2012, p. 59-60). 

 

 
Nesse prisma, diz ainda o crítico aludido acima que a 

 
 
 
 

[...] literatura reflete, em seu conteúdo, um horizonte ideológico, 
isto é, as outras formações ideológicas não artísticas [...]. Mas, 
ao refletir esses outros signos, a própria literatura cria novas 
formas e novos signos de comunicação ideológica. E esses 
signos,  que  são  as  obras  literárias,  tornam-se  elementos 
efetivos da realidade social do homem. Ao refletir algo que se 
encontra fora delas, as obras literárias aparecem, ao mesmo 
tempo, como valores em si mesmas e como fenômenos 
singulares do meio ideológico. Sua realidade não se reduz a 
um único papel técnico e auxiliar para refletir outros 
ideologemas. Elas têm seu próprio papel ideológico autônomo 
e seu tipo de refração da existência socioeconômica 
(MEDVIÉDEV, 2012, p. 61). 

 

 
Através dessa ótica, percebemos que  a  literatura incorpora,  em sua 

forma de expressão, um conjunto de conhecimento estabelecido em forma de 
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“interação viva”, para usarmos uma expressão de Medviédev (2012): 
 

 
 

Ao se estudar a literatura na interação viva com outros campos 
e na unidade concreta da vida socioeconômica, não somente 
não se perde de vista sua peculiaridade como, ao contrário, é 
somente nesse processo de interação que essa peculiaridade 
poderá revelar-se e determinar-se plenamente, sob todos os 
aspectos. (MEDVIÉDEV, 2012, p. 73). 

 

 
 

A essas reflexões, acrescentamos as ideias de Antonio Candido, em sua 

obra Literatura e Sociedade (1967). De acordo com esse teórico, 

hodiernamente, o valor histórico da obra se apresenta como algo essencial, 

assim como outros elementos que constituem a análise literária. 

 
 

Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar 
nenhuma dessas visões dissociadas; e que só a podemos 
entender fundindo texto e contexto numa interpretação 
dialeticamente íntegra, em que tanto o velho ponto de vista que 
explicava pelos fatores externos, quanto o outro, norteado pela 
convicção de que a estrutura é virtualmente independente, se 
combinam como momentos necessários do processo 
interpretativo.  Sabemos,  ainda,  que  o  externo  (no  caso,  o 
social) importa, não como causa, nem como significado, mas 
como   elemento   que   desempenha   um   certo   papel   na 
constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno.” 
(CANDIDO, 1967 p. 13). 

 

 
A relação que se estabelece entre literatura e história, intermediada pela 

configuração da memória, mostra-se essencial para que possamos 

compreender a totalidade da evolução humana, o que realmente vivemos em 

momentos tão difíceis (como a Ditadura Militar, por exemplo), em que não 

tivemos limitações de poder para o governo. Escutar o mais fraco, o oprimido e 

a sua versão da história é condição importante para o entendimento do que 

fomos e do que seremos. 

Outro aspecto importante para destacarmos na narrativa aqui analisada 

já  é  visto  na  dedicatória  do  próprio  Nei  Leandro,  em  que  o  ambiente  da 

Ditadura Militar nos vem à memória por citar pessoas como Luís Carlos 

Guimarães, Luís Ignácio Maranhão Filho e Emanuel Bezerra. Os dois últimos 

morreram durante o período por buscarem e lutarem por ideais diferentes do 

que era proposto pelo poder vigente. 
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Para Luís Carlos Guimarães, meu personagem favorito, minha 
grande saudade. 
À memória de Luís Ignácio Maranhão Filho e Emanuel Bezerra, 
assassinados pela ditadura militar. (CASTRO, 2009). 

 

 
 
 

Segundo o site Direitos Humanos na Internet31, sobre a trajetória de Luís 
 

Ignácio Maranhão Filho, durante a Ditadura Militar no Brasil, diz que 
 
 
 
 

[...] foi preso no dia 03 de abril de 1974 numa praça em São 
Paulo, capital. Pessoas que presenciaram a cena, informam 
que ele foi algemado e conduzido num transporte de presos 
pelos agentes do DOI-CODI do II Exército. A ditadura militar 
jamais reconheceu a prisão do militante político; foi incluído no 
rol dos desaparecidos. Sua esposa denunciou, através do 
Secretário Geral do MDB (Movimento Democrático Brasileiro), 
deputado Thales Ramalho, que Luís estava sendo torturado em 
São Paulo pelo famigerado assassino Sergio Fleury. Em 15 de 
maio de 1974, o vice-líder da ARENA, Deputado Garcia Neto 
prometia "que o governo tomaria providências para elucidar os 
sequestros de presos políticos, inclusive de Luís Maranhão 
Filho". Providências nunca encaminhadas. Em 08 de abril de 
1987, o ex-médico e torturador Amilcar Lobo revelou, em 
entrevista à Revista Isto É, que viu Luís sendo torturado no 
DOI-CODI do I Exército no Rio de Janeiro. Em 1993 o ex- 
agente do DOI-CODI, Marival Chaves, em entrevista à Revista 
Veja, disse que Luís fora trucidado pelos órgãos de segurança 
da ditadura militar; seu corpo não foi localizado. 

 

 

Seguindo  a  mesma  fonte32,  temos  a  trajetória  fatídica  do  militante 

político Emmanuel Bezerra, também citado na dedicatória de Nei Leandro de 

Castro e morte pelo regime. 

 
 

Emmanuel foi preso no dia 04 de setembro de 1973, às 08:30 
horas no Largo da Moema, São Paulo, quando regressava de 
viagem ao exterior. Conduzido para o DOI-CODI do II Exército, 
onde passou a ser torturado brutalmente até a morte, junto com 
o seu companheiro Manoel Lisboa de Moura, que havia sido 
aprisionado desde o dia 17 de agosto em Recife. A necrópsia 
foi realizada pelo famigerado legista Harry Shibata, o qual deve 
ter  assinado  o  laudo  sem  ter  examinado  o  cadáver;  não 

 

 
31 Disponível em: http://www.dhnet.org.br/dados/dossiers/dh/br/dossie64/rn/luis.htm 

 
32. Disponível em: http://www.dhnet.org.br/dados/dossiers/dh/br/dossie64/rn/emanuel.htm 

http://www.dhnet.org.br/dados/dossiers/dh/br/dossie64/rn/luis.htm
http://www.dhnet.org.br/dados/dossiers/dh/br/dossie64/rn/emanuel.htm
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constatou  as  inúmeras  marcas  de  torturas  no  corpo  de 
Emmanuel. 
Em fotografia recuperada pelas entidades de direitos humanos, 
fica evidenciada a violência sofrida por Emmanuel: seu olho 
esquerdo está visivelmente inchado, seus lábios também estão 
intumescidos, sua testa apresenta ferimentos, a base do seu 
nariz está quebrada, seu lábio inferior está cortado e em volta 
do seu pescoço desenha-se um colar de morte, como se fora 
feito a fogo. Foi sepultado, ao lado de Manuel Lisboa, no 
cemitério de Campo Grande, como indigente. 

 
 

 
A dedicatória do romance vista acima nos dá a ideia de que o romance 

de Nei Leandro de Castro é revelador de uma memória social e histórica. Bosi 

(2009), ao falar sobre a memória como função social assevera que: 

 
 

[...] não há evocação sem uma inteligência do presente, um 
homem não sabe o que ele é se não for capaz de sair das 
determinações atuais. Aturada reflexão pode preceder e 
acompanhar a evocação. Uma lembrança é diamante bruto que 
precisa ser lapidado pelo espírito. Sem o trabalho da reflexão e 
da  localização,  seria  uma  imagem  fugidia.  O  sentimento 
também precisa acompanhá-la para que ela não seja uma 
repetição do estado antigo, mas uma reaparição. (BOSI, 2009, 
p. 81). 

 

 
 

Assim, percebemos que a vivência do passado, constrói o que somos no 

presente. As vivencias edificam o ser humano e as lembranças do passado 

podem ser o alicerce dessa edificação. Na citação acima, é possível entender 

que se relaciona à dedicatória de Nei Leandro por relembrar fatos e pessoas de 

destaque, que foram de encontro a Ditadura Militar, “diamantes brutos” 

necessários para a construção de uma visão de sociedade por trazer a 

lembrança do sofrimento vivido no período. 

Pelo viés da memória política temos, ainda conforme Bosi (2009), o 

posicionamento a seguir, no qual mostra que a evocação da memória política 

torna-se diferente da memória de infância pelo fato de um maior 

posicionamento, a existência de uma ideologia, como citado a seguir: 

 
 

Se  a  memória de infância e dos primeiros contatos  com  o 
mundo se aproxima, pela sua força e espontaneidade, da pura 
evocação, a lembrança dos fatos públicos acusa, muitas vezes, 
um pronunciado sabor de convenção. (BOSI, 2009, p. 453). 
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Ainda sobre os personagens históricos presentes na obra, temos o 

médico natalense Vulpiano Cavalcanti, preso e torturado durante o Período de 

Chumbo e que aparece na narrativa como membro do Partido Comunista 

Brasileiro e camarada de Esmeraldino: 

 
 

Vulpiano se sentiu à vontade, contou histórias, falou de 
comunistas históricos, narrou episódios dos seus 135 dias 
de prisão, em 1952, parecia não ser o homem quase morto 
pelos  torturadores,  que  deformaram  os  dedos  de  suas 
mãos quando souberam que ele era um cirurgião famoso. 
(CASTRO, p. 137, grifo nosso). 

 
 

 
No excerto acima, percebemos a trajetória política de Vulpiano 

Cavalcanti, como “os seus 135 dias de prisão, em 1952”,  durante o governo do 

presidente Getúlio Dornelles Vargas, no qual teve como uma de suas práticas a 

perseguição aos comunistas. Foi durante esse momento que, através das 

torturas utilizadas no período, “deformaram os dedos de suas mãos quando 

souberam que ele era um cirurgião famoso”. 

A forma como é vista a figura de Getúlio Vargas e o que se praticou 

durante seu período presidencial nos mostra o modo como as personagens 

analisam os militantes comunistas, uma vez que Getúlio Vargas foi um de seus 

grandes perseguidores. Assim, temos na obra, os dois lados, o de Vulpiano 

que sofreu as torturas provenientes das perseguições de Getúlio e Marionália, 

grande admiradora desse presidente, como demonstrado a seguir: 

 
 

[...] - Me deixe na frente do Palácio do Catete. 
Devia ser uma boa referência, pois Getúlio Vargas não iria ter 
seu palácio em bairro pobre, nos confins do mundo. Em agosto 
de 1954, com 17 anos de idade, ela havia acompanhado a 
tragédia do presidente forçado a renunciar, vendo o mar de 
lama  chegando  a  seus  pés  e,  de  repente,  escolhendo  a 
honrosa opção. Odiou os militares e os políticos que levaram o 
presidente ao suicídio. (CASTRO, p. 53). 

 
 

 
Além da morte de Getúlio Vargas, presidente admirado por Marionália, 

percebemos outros motivos geradores do ódio da protagonista em relação ao 

Comunismo e seus militantes, uma vez que somente lhe trouxe perdas, seja 
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ela através do marido que foi embora para lutar contra o regime capitalista 

representado pela Ditadura Militar, ou através do seu tio, morto por comunistas 

na porta de sua residência, sem ter relação alguma com os regimes 

estabelecidos na época em questão: 

 
 

Madame Cibele luta contra algumas lembranças do Rio, mas é 
arrastada por uma enxurrada de pensamentos e se fixa num 
deles, bem marcante. Nos primeiros meses no Rio de Janeiro, 
leu  nos  jornais  reportagens  sobre  organizações  políticas, 
prisões de terroristas, tiroteios de soldados e policiais civis com 
grupos que queriam derrubar o Regime Militar. 
Algo  lhe  dizia  que  Esmeraldino,  mesmo  sendo  medroso, 
poderia estar envolvido naquela presepada. Ela não gostava de 
política e tinha ódio a tudo que lembrasse o comunismo. Em 
novembro de 1935, os comunistas tomaram conta de Natal e 
um  desses bandidos vermelhos havia atirado, sem  nenhum 
motivo, num tio seu que estava de pijama, lendo jornal na porta 
de casa. Outros saíram assaltando joalherias e várias casas de 
comércio, em vez de cuidarem de melhorar a vida dos pobres. 
Taqui pro comunismo!, pensou, estirando o dedo, num gesto 
furioso. (CASTRO, p. 171-172). 

 
 
 
 

O auge da representação do ódio que Marionália sentia em relação ao 

Comunismo e em relação ao seu marido, Esmeraldino, foi o seu ato de 

denunciá-lo ao DOPS (Departamento de Ordem Política e Social), localizado 

na Rua da Relação, número 40, Rio de Janeiro. O endereço real do DOPS é o 

mesmo citado na trama narrativa, marcando mais uma semelhança entre o real 

e a ficção. 

 
 

[...]  pegou  um  táxi  e  deu  o  endereço  da  Rua  da  Relação, 
número 40. 
- Dops? – perguntou o motorista. 
- Sim, Dops. (CASTRO, p. 172). 

 

 
 

Sobre a sua denúncia, no casarão do Dops, temos a passagem a seguir 

que retrata o ato da protagonista, como também a figura do delegado Benigno, 

o mesmo que mais adiante, na trama, prenderá e matará Esmeraldino nas 

celas ditatoriais: 

 
 

Era um casarão sombrio, parecido com os palácios mal- 
assombrados, aonde a levava sua melancolia da infância e da 
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adolescência. Cumpriu uma rigorosa formalidade para entrar, 
caminhou por um corredor escuro, nossa, que coisa triste, 
dobrou à direita o agente que a acompanhava abriu uma porta 
e a levou até o delegado. 
- Muito prazer, Benigno. – O delegado estendeu a mão, depois 
pediu que ela se sentasse na cadeira em frente. – Em que 
posso servi-la? 
Cibele contou um pouco do seu casamento, quis entrar em 
detalhes, o dr. Benigno, muito gentil, disse que o seu tempo era 
curto, estava cheio de compromissos, que ela se restringisse a 
fatos do interesse do órgão a que pertencia. Ela pediu 
desculpas, entrou no assunto, enriqueceu com mentiras o perfil 
político do ex-marido, mostrou algumas fotos dele, duas das 
quais foram requisitadas, e disse que tinha certeza de que 
Esmeraldino estava envolvido com a canalha comunista. 
(CASTRO, p. 172). 

 

 
 
 

Mesmo após ter ido ao Dops, Cibele ainda foi ao DOI – CODI 

(Destacamento de Operações de Informação - Centro de Operações de Defesa 

Interna), denunciar Esmeraldino para mais um órgão repressor. O DOI – CODI, 

assim como o Dops, possui o mesmo endereço na realidade e na trama 

ficcional, no caso, no 1º Batalhão da Polícia do Exército, Rua Barão de 

Mesquita, Rio de Janeiro. 

 
 

[...] saiu do prédio do Dops, sem remorso, até sentido orgulho 
do que havia feito. Pegou um táxi, deu o endereço do 
consultório, e quando  carro andou dois quarteirões ela mudou 
de ideia, mandou seguir para o DOI – CODI, no 1º Batalhão da 
Polícia do Exército, rua Barão de Mesquita. Foi recebida por 
outro cavalheiro, o major Fontana, a quem repetiu as 
informações deixadas no DOPS, com mais alguns detalhes que 
a   sua   fértil   imaginação   ia   improvisando.   Nas   mãos   do 
cavalheiro  fardado,  ela  também  deixou  duas  fotos  do  ex- 
marido, acrescentando que iria fazer uma promessa para o 
nosso valoroso Exército acabar com o terrorismo desenfreado. 
(CASTRO, p. 173). 

 

 
 

Ao iniciarmos a leitura do Capítulo 2, sentimos a forte lembrança das 

torturas vividas por Esmeraldino no Regime Militar. Verificamos que esse 

capítulo está totalmente voltado para a representação das barbáries vividas 

durante o período, mostrando as ações de forma sequenciada, ou seja, o 

momento  que  Inácio  começa  a  ser  interrogado,  passando  pelas  “longas 
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sessões  de  espancamento”,  até  o  momento  em  que  fica  com  o  corpo 
 

completamente castigado, deitado no chão. 
 
 
 
 

Para quem caía, para quem era apanhado pelas forças da 
repressão,   as   primeiras   24   horas   eram   de   extrema 
importância. Se resistisse às torturas sem dizer o nome dos 
companheiros, sem revelar o endereço dos aparelhos, evitaria 
a queda de muitos. Todo revolucionário sabia disso, o que 
seria uma grande vantagem se os torturadores não o 
soubessem. Logo, a suposta vantagem servia apenas para que 
os carrascos girassem mais vezes as manivelas dos 
choques  elétricos,  batessem  com  mais  força, 
multiplicassem os requintes de tortura para arrancar 
confissões dentro do menor tempo possível (CASTRO, 2009, 
p. 17, grifo nosso). 

 

 
 

Vê-se aí um quadro com a descrição dos horrores que eram realizados 

pelo Regime Militar. Se considerarmos expressões como “forças da repressão”, 

“torturas”, “companheiros”, “revolucionário”, “torturadores”, “carrascos girassem 

mais vezes as manivelas dos choques elétricos”, “batessem com mais força”, 

“arrancar confissões”, logo ratificamos que a trama nos remete ao contexto 

político e social da Ditadura Militar. Trata-se  de  elementos pertencentes a 

ambientes de torturas e humilhações vivenciadas pelos presos políticos do 

período. 

Assim, ao observarmos a composição do referido quadro realizado pelo 

romancista,  não  é  forçoso  sentir  que  o  romance  em  questão  mantém 

“interações vivas” com a realidade histórica e política do Brasil através das 

descrições  das  torturas  e  perseguições  vividas  pelo  protagonista,  como 

também por todos que eram contra ao governo militar. 

E apontando para esse contexto, o narrador nos mostra mais detalhes 

dos horrores sofridos pelo personagem Inácio (Esmeraldino), consoante a 

citação seguinte: 

 
 

O camarada Inácio resistiu. Antes, achava que sucumbiria à 
primeira pergunta, à primeira porrada, sabia das limitações de 
sua coragem, mas o fervor revolucionário o protegeu com 
uma couraça de herói. Primeiro passou pelo Dops, onde foi 
espancado pelo Dr. Benigno e os grandalhões que o ajudavam. 
Caiu em contradições, foi desmascarado e apanhou mais para 
deixar  de  ser  mentiroso.  A  couraça  não  foi  suficiente  para 
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impedir que ele sentisse dor, pânico e, em seguida, 
respondesse a todas as perguntas dos torturadores. (ibid, p. 
17, grifo nosso). 

 

 
 

Ao  lermos  a  passagem  acima,  logo  percebemos  que  o  romance 

mantém, segundo Medviédev (2012), “interações vivas com outros campos” do 

conhecimento, tais como a história, a política e a vida social. Expressões como: 

“porrada”, “fervor revolucionário”,  “apanhou”,    “dor”,  “pânico”,  “torturadores”; 

além de citar instituições repressoras da época como o DOPS (Departamento 

de Ordem Política e Social) oferecem ao leitor um quadro de sofrimento 

resultante da brutalidade e assinalam a decadência humana face à barbárie 

criada no período de chumbo. 

Uma definição real para as celas prisionais do Regime é a citada por 

Capistrano ao denominá-las de “Casa dos horrores, esta deve ser a 

denominação mais correta para essas prisões. Poucas foram as denúncias 

públicas sobre o que acontecia nestas instituições prisionais.” (CAPISTRANO, 

2010, p. 47) 
 

A descrição passada por Capistrano (2010) se une de forma fidedigna 

ao que é passado para nós, leitores, através das citações da obra de Nei 

Leandro, uma vez que se tem muito claro o tormento vivido pelo protagonista 

durante sua “estadia” na Casa dos Horrores. 

Na citação abaixo, percebemos outro momento em que as torturas 

continuam fazendo com que o leitor sinta ainda mais as aflições que passaram 

as vítimas do período, relatando mais um método de crueldade com a vítima, 

desta vez, ao utilizar latas de leite condensado para ferir os pés do preso, como 

podemos notar a seguir: 

 
 

Então, fizeram-no subir em duas latas de leite condensado, e 
toda vez que perdia o equilíbrio ou tentava sair da posição era 
queimado com cigarros ou esbofeteado. A lâmina das latas 
ameaçava penetrar na sua pele, a dor era insuportável, ai, 
minha mãe, pelo amor de Deus, ai, meu pai, venha me tirar 
daqui, eu confesso tudo. (CASTRO, p. 19, grifo nosso). 

 

 
 

É com base nesse período da história norte-rio-grandense, bem como de 

todo o Brasil, que temos as lembranças das personagens Esmeraldino e 

Marionália presentes em A Fortaleza dos Vencidos, descrevendo etapas do 
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regime militar, a evolução da repressão e do uso da força, como podemos ver 

em mais um momento do romance: 

 
 
 
 

Para o major, nenhuma confissão era completa, os sacanas 
dos comunistas estavam sempre mentindo ou no mínimo 
escondendo coisas, vocês viram?, só entregou a putinha da 
namorada   agora.   Amarraram   Inácio   numa   cadeira   de 
madeira maciça, com braços cobertos por placas de metal, 
e passaram fios elétricos nos dedos de seus pés e de suas 
mãos. Ele gritou como um alucinado e perdeu os sentidos na 
quinta descarga elétrica. Foi reanimado com jatos d’água no 
nariz e tapas no rosto. Os choques iam começar outra vez 
quando um  oficial médico,  tomando o pulso do torturado  e 
auscultando o seu coração, disse que era aconselhável que os 
trabalhos fossem reiniciados mais tarde. 
Duas horas depois, o major Fontana e os dois soldados 
aproximaram-se do prisioneiro, que dormia ou fingia dormir. Um 
soldado abriu uma lata de biscoitos e despejou seu conteúdo 
sobre o corpo nu e marcado pelas torturas: baratas correram 
desorientadas por toda a extensão do corpo de Inácio, que deu 
um salto de animal, de presa encurralada. (CASTRO, p.19-20, 

grifo nosso). 
 

 
 
 
 

Inferimos, através da passagem acima, a gradação dos níveis de tortura 

ao  qual  Inácio  (Esmeraldino)  foi  vítima.  Primeiro  interrogaram  a  vítima, 

utilizando palavras chulas, ofensivas (os sacanas dos comunistas, putinha da 

namorada); depois iniciaram as sessões de choques elétricos, colocando a 

vítima sentada em uma cadeira de madeira maciça, com fios elétricos envoltos 

em suas mãos e pés; por fim, após analisarem se o “comunista” ainda estaria 

vivo,  jogaram  comida  em  seu  corpo  para  atrair  baratas  para  seu  corpo 

torturado, descrevendo assim uma das cenas mais fortes do romance. 

Ao ler o romance, verificamos que um dos traços recorrentes associado 

ao viés memorialístico é o verbo no passado, como demonstrado na citação 

acima com os verbos “era”, “estavam”, “amarraram”, “dormia”, “correram”, entre 

outros mais apresentados no texto.   O narrador, nesse caso, conta a história a 

partir da perspectiva da memória, de modo que o passado vem para o presente 

não como registro saudosista, mas como forma de crítica da história, talvez a 

enunciar-se como denúncia social em torno das mazelas e das barbáries 

realizadas no período de Chumbo. 
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Consoante Brandão (2008), a história vivenciada pela sociedade é um 

dos pontos para a construção de um entendimento do que somos, a construção 

da identidade a partir da memória, como frisado a seguir, no qual a autora 

assevera que 

 
 

[...] constatamos que as memórias autobiográficas, nossa 
história, são constituídas pelas memórias de longa duração, 
consolidadas, e que podem ser recuperadas. Elas possuem 
uma dimensão subjetiva e socioafetiva; são tanto individuais 
como coletivas, considerando-se as fontes e reservas culturais 
dos grupos humanos. Assim, como os indivíduos são 
constituídos por suas lembranças, nossa cultura e história 
podem ser consideradas o acervo dos costumes e dos 
acontecimentos sociais, econômicos e políticos que, 
cronologicamente organizados, formam as bases da sociedade 
em que vivemos. É a história e a memória dos povos. 
(BRANDÃO, 2008, p. 15) 

 

 
 

Saindo um pouco do contexto das barbáries do Regime, presenciamos 

no romance uma das marcas do autor, os versos. No capítulo 4, temos vários 

exemplos, nos quais podemos perceber a tradição do povo nordestino, uma 

vez que ela abrange os saberes e os costumes populares. Tais versos estão 

presentes através da figura de Silverinha, “um gordo cheio de lero-lero e 

presepada, que bebia e comia como um desgraçado e tinha uma risada de 

espantar urubu.” (CASTRO, 2009, p. 33). Este personagem, amigo de Otacílio 

(pai de Esmeraldino), participava dos encontros regados a cachaça e caju, 

trazendo em  seus versos além do popular, o cômico, o humor, como a seguir, 

ao  retratar  “uma  obra-prima,  um  tesouro,  uma  maravilha”  (idem,  34)  no 

banheiro de um bar: 

 
 

Neste lugar, certa feita 
Caguei cagalhão tão grosso 
Que tive a impressão perfeita 
De ter cagado o pescoço. 

 
(CASTRO, p. 34). 
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A presença desses elementos da cultura popular 33, na forma de versos, 

tem na obra de Nei Leandro, um espaço cativo e já é visto em outras obras (A 

exemplo   disso,   As   Pelejas   de   Ojuara)   como   “ingrediente   não   menos 

importante: a poesia entranhada na prosa. Abrindo-se o livro ao acaso, pode-se 

pinçar frases inteiras que são pura poesia.” (ONOFRE Jr, 2010, p. 186). 

Da mesma maneira, a elaboração literária ocorre através desses 

elementos presentes na obra por meio dos ditados e versos  populares como 

características da sabedoria do povo, constituindo-se como uma das marcas do 

texto de Nei Leandro. Tais constituições estão relacionadas ao dia-a-dia da 

população potiguar, como também às suas experiências, que vão se 

perpetuando através das gerações, por meio da “contação” de casos, como o 

descrito a seguir: 

 
 

[...] (Esmeraldino) sempre acreditou nas histórias que ouvia. 
Chegava  a  sonhar  com  elas.  Um  papudinho  já  havia  se 
agarrado com u 
m  papa-figo,  num  beco  das  Quintas,  e  só  não  arrancou  o 
fígado  do  safado  com  sua  lambedeira  de  doze  polegadas 
porque  tinha  havido  um  estrondo,  um  rolo  de  fumaça  com 
cheiro de enxofre e o caninguento sumiu no meio da fumaceira. 
Um outro tinha um primo que amestrava boto no rio Potengi, 
juro pela Virgem, eu cegue da gota serena se não for verdade. 
Um terceiro já tinha brigado com Luís Rola, o maior valentão 
das Rocas. Foi uma briga só de murro, com duração de duas 
horas e quarenta e dois minutos. Dizem que tinha sido empate, 
mas se houvesse um júri honesto ele teria ganhado por uns 
dois ou três pontos do canguleiro metido a sebo. (CASTRO, p. 
31). 

 
 
 
 

Além dos elementos anteriormente citados, outros também fazem parte 

do romance como o tempo de estudo de Esmeraldino no Colégio Atheneu, 

colégio esse ligado a história do Rio Grande do Norte, em especial de Natal; 

bem como os sabores da infância vividos por Esmeraldino. Tais aspectos estão 

relacionados à autobiografia, tratada de forma mais aprofundada no tópico 
 
 

33   Essa técnica narrativa é um procedimento recorrente nas obras de autores como  João 
Guimarães Rosa, basta observarmos as muitas quadrinhas presentes em obras como Corpo 
de  baile.  Essa  proximidade  torna-se  natural,  uma  vez  que  Nei  L.  de  Castro  é  um  dos 
estudiosos das obras de Guimarães, lançando, inclusive, o livro Universo e Vocabulário do 
Grande Sertão (1970), resultado de uma pesquisa sobre a linguagem utilizada por Guimarães 
em Grande Serão: Veredas. 
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seguinte,  no  qual  fazemos  a  relação  entre  a  autobiografia  e  o  romance 

analisado. 

O Colégio Atheneu Norte-rio-grandense se faz presente na narrativa e 

nos mostra a sua importância histórica, como celeiro cultural e intelectual da 

sociedade potiguar, como citado a seguir: 

 
 

Para Esmeraldino, o Ateneu era a liberdade, o antiseminário, 
os vastos espaços para a vida. Tudo o deslumbrava. Na 
biblioteca, dirigida por uma poetisa de óculos de grau, cabelos 
curtos e sorriso bonito, descobriu nos livros de Jorge Amado 
que a leitura não era uma penitência como o Martirológio 

romano ou A vida de Jesus, de Plínio Salgado. (CASTRO, 
2009, p. 67). 

 

 
 

Segundo Capistrano, O Colégio Atheneu foi uma espécie de berço para 

a formação de grandes nomes da política e cultura do Rio Grande do Norte. 

 
 

 
O Rio Grande do Norte tem um passado de lutas políticas 
marcantes. Em 1935, Natal foi palco do Levante Comunista. 
Herdeiros dos revolucionários de 1935, os potiguares viviam 
em ebulição nos anos 1960. Os movimentos sociais detinham 
uma herança de mobilização muito intensa, havendo uma 
atmosfera receptiva à participação política,  destacando-se  o 
Colégio Estadual Atheneu Norte-riograndense, grande celeiro 
de lideranças políticas. (CAPISTRANO, 2010, p. 52). 

 
 

 
Em outro momento da narrativa, percebemos a descrição que 

Esmeraldino nos dá do professor Luís Ignácio Maranhão Filho ao nos dizer que 

se trata de “[...] um homem alto, moreno, muito míope, de voz mansa e risada 

alegre”. Também é claro o preconceito existente na sociedade para com quem 

se apresentava comunista, uma vez que era visto como “seguidor de Satanás e 

comedor de cérebro de criancinhas”. 

 
 
 
 

A novidade naquele ano letivo foi o professor de geografia, Luís 
Maranhão, ou Luís Ignácio Maranhão Filho. Era um homem 
alto, moreno, muito míope, de voz mansa e risada alegre. Na 
primeira semana de aula, a central de fuxicos do Ateneu se 
encarregou de dar a ficha do professor. Era comunista, o que 
foi um espanto para a maioria dos alunos, acostumados a ouvir 
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dos pais, parentes e outros professores que todo comunista era 
seguidor de Satanás e comedor de cérebro de criancinhas. 
(CASTRO, p. 96). 

 
 
 

A presença de personagens históricos que sofreram com o Regime, a 

exemplo de Luís Inácio Maranhão Filho, Vulpiano Cavalcanti, o prefeito Djalma 

Maranhão, além dos outros nomes já citados, nos mostra a riqueza da narrativa 

memorialística em questão, ao trazer a realidade vivida e a história social para 

dentro da ficção, considerando se tratar de figuras importantes para a 

democracia brasileira. 

Na segunda parte da narrativa, nos seus oito capítulos, não há 

alternância entre os protagonistas, porém existe o uso intenso de flashbacks. 

Está ambientada na Fortaleza dos Reis Magos e é totalmente dedicada ao 

surto psicótico da protagonista, chegando ao fim com a sua morte. 

 
 

Abre a porta, volta a fechar, abre de novo. Que diabo é dez? O 
bicho comeu  mesmo o meu juízo, diz Cibele. Sente a cabeça 
latejar, o corpo está febril, parece que atingiu o máximo da 
tormenta, das confusões lá dentro da cabeça, estão chegando 
as cavalgadas do delírio e a loucura dessas visões, depois 
serão as vozes, as vozes. Seis homens, seis trapos, alguns 
com manchas de sangue no corpo e nas roupas, estão diante 
dela. Não conhecia nenhum deles. Mas, observando melhor, 
reconhece um homem esquálido, de barba crescida, o rosto 
inchado e cheio de feridas, que está por trás dos outros. 
- Esmeraldino! – ela grita e desmaia. (CASTRO, p. 197). 

 

 
Somando-se aos personagens citados na primeira parte do romance, 

temos também, na segunda parte, a presença de algumas figuras que fazem 

parte da história natalense: Jacob Rabi, judeu holandês que liderou os 

massacres de Cunhaú e Uruaçu; André de Albuquerque Maranhão, líder da 

Revolução Pernambucana de 1817; Soldado Luís Gonzaga, patrono da Polícia 

Militar do Rio Grande do Norte pelo seu desempenho na Intentona Comunista 

de 1935; e Baracho - assaltante e assassino de vários taxistas de Natal. Além 

desses, aparece a personagem Zé Limeira Filho, morto pelo Regime Militar por 

estar próximo a Esmeraldino quando este foi preso. 

Podemos perceber ao longo da trama narrativa que todas essas 

personagens  são,  na  verdade,  pessoas  reais  e  históricas  que  ganham 
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dimensão fictícia no romance estudado. Nesse sentido, o autor tensiona, no 

plano de sua ficção, mundo real e mundo fictício, experiência histórica e 

experiência imaginária. 

Na Fortaleza dos Reis Magos, a loucura de Marionália tem seu auge ao 

encontrar  essas  figuras  lendárias  em  uma  espécie  de  julgamento  por  sua 

atitude em denunciar Esmeraldino à polícia do Regime Militar, causando a 

morte do ex-marido nas celas da Ditadura. Como resultado do julgamento, a 

condenação: 

 

Os empalemados confabularam, discutiram, traçaram planos, 
que macharia é essa?, perguntou Cibele, barco perdido bem 
carregado, precisava dar um basta naquela presepada, já não 
sentia medo nem do soprador de labareda, da próxima vez que 
aquele baba-ovo do Bafo de Bufa viesse pra cima dela com 
sua boca de inferno, ia perder todos os dentes de um murro 
bem dado e merecido. 
Depois  de  alguns  minutos,  o  mais  velho  de  todos,  o  que 
passara por todas as experiências, o que tinha vivido e morrido 
em  todos  os  cafundós  do  mundo,  o  líder  Baracho  deu  a 
sentença: 
- Condenada por quatro votos a dois. (CASTRO, p. 269). 

 

 
 

Sobre o fim da trama narrativa, Nei Leandro, em entrevista a mídias 

locais34, relata: 

 
Gosto particularmente desse livro por causa do final mágico, 
onde pessoas dos séculos XVI e XVII se juntam com outras 
como Baracho, que ficou conhecido por assaltar e assassinar 
motoristas de táxi em Natal. Dizem que o túmulo dele no 
Cemitério do Bom Pastor é cheio de flores, e que ele faz 
milagres. No final também aparece o Jacó Rabbi, o judeu que 
comandou o massacre de Uruaçu. Tem ainda o soldado Luiz 
Gonzaga, Zé Limeira Filho [...]. 

 
 

 
Dessa forma, inferimos que temos a presença do Realismo Fantástico 

nas últimas páginas do romance, assim com cita Manoel Onofre Júnior (2010), 

na obra Ficcionistas Potiguares: “Na parte final do romance, Marionália / 

Madame Cibele é julgada e condenada por um estranho júri, em meio a uma 

atmosfera fantástica que remete ao Realismo Mágico.” ( 2010, p. 191). 
 

 
 

34       
Disponível     em:     http://zonasulnatal.blogspot.com.br/2010/02/entrevista-nei-leandro-de- 

castro.html. 

http://zonasulnatal.blogspot.com.br/2010/02/entrevista-nei-leandro-de-
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O Realismo Mágico, que para alguns autores também é denominado de 

Realismo Fantástico ou Realismo Maravilhoso, teve seu início no século XX. 

Sua principal característica é a fusão da realidade com o universo fantástico, 

ou seja, transforma elementos irreais em algo do nosso cotidiano. 

Durante a Ditadura Militar dos países latino-americanos, o “mágico” foi 

bem utilizado como uma maneira de sustentar as ideias opostas ao Regime. 

Como podemos observar na citação a seguir, extraída do texto intitulado José 

J. Veiga: Os Pecados Da Tribo – Realismo Maravilhoso À Brasileira, de Josué 

Marcilio (2010). 

 
 

Os mesmos fatores que facultaram o surgimento dessa 
tendência na América Hispânica tiveram lugar no Brasil. 
Revoluções   culturais   e   políticas,   um   amplo   apego   à 
superstição, regimes autoritários e outros processos locais se 
combinaram com as vanguardas européias, a psicanálise e as 
principais inquietudes do mundo inteiro sobre os  problemas 
humanos e existenciais, oferecendo um cenário ideal para 
impulsionar o realismo maravilhoso na literatura, onde 
despontaram nomes como Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, 
Miguel Angel Asturias e Juan Rulfo, além de Gabriel García 
Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Octavio Paz, 
entre outros. (MARCILIO, 2010, p. 5). 

 
 
 
 

Segundo Tzvetan Todorov, na obra, Introdução à Literatura Fantástica, 
 

 
 

O fantástico ocupa o tempo desta incerteza. Assim que  se 
escolhe uma das duas respostas, deixa-se o terreno do 
fantástico para entrar em um gênero vizinho: o estranho ou o 
maravilhoso. O fantástico é a vacilação experimentada por um 
ser que não conhece mais que as leis naturais, frente a um 
acontecimento    aparentemente    sobrenatural.    (TODOROV, 
1992, p. 15-16). 

 

 
 

A presença do Fantástico no romance é o elemento surpresa ao 

chegarmos ao final da narrativa, uma vez que o mais surpreendente na obra A 

Fortaleza dos Vencidos (2009) é o desfecho de Marionália com o seu surto 

psicótico, vivido de maneira tão intensa, a ponto de transformar o sobrenatural 

em algo real. Ao nos atentarmos para a leitura da obra, percebemos que seu 

julgamento foi gerado pelo surto  vivido  pela protagonista, como descrito a 

seguir: 
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Ouviram ruídos do lado de fora. Era como se uma tropa 
estivesse tentando derrubar o enorme portão de acesso à 
fortaleza. Uma faca surgiu na mão de Cibele e ela correu, nua 
e cega, ao encontro da balbúrdia que os inimigos estavam 
fazendo. 
- Milicos de merda! 
O apartamento da madame Cibele foi invadido e o coronel teve 
um sobressalto. Em nenhum combate, em nenhuma de suas 
missões mais perigosas, ele havia se deparado com uma cena 
tão espantosa. A vizinha gorda, maluca e encrenqueira estava 
sem roupa e se arrastava, com uma faca na mão, fazendo 
muito esforço para chegar até a porta que os três soldados sob 
seu comando haviam derrubado. (CASTRO, p. 270). 

 

 
 
 

A partir da citação do romance, detectamos que Marionália não estava 

na Fortaleza dos Reis Magos, mas em seu apartamento, sendo resgatada por 

um vizinho cansado das suas loucuras e, o mais surpreendente, as 

personagens  que  julgavam  sua  conduta,  condenando-a,  eram  seis  velas 

acesas no chão, correspondentes a cada um dos personagens envolvidos em 

sua  condenação  (Jacob,  André,  Baracho,  Luís  Gonzaga,  Limeira  Filho  e 

Inácio), conforme a seguir: 

 

 
Os olhos da mulher estavam vermelhos e chamuscados, mas 
ela  os  tinha  muito  abertos,  a  cabeça  erguida,  desafiadora, 
como se quisesse dominar tudo, enxergar tudo. Talvez ela 
tivesse queimado os olhos nas seis velas acesas em volta de 
fotografias e arrumadas num canto da sala. Escorria sangue do 
seu antebraço esquerdo, por baixo de um curativo malfeito, e 
de algum lugar do corpo que não se podia precisar. (CASTRO, 
p. 270). 

 

 
 

A respeito do surto psicótico vivenciado por Marionália, percebemos que 

tal fato ocorre por tratarmos de um romance moderno, no qual as personagens 

são retratadas por dentro, os autores se interessam em mergulhar a fundo em 

sua interioridade, a fim de desvendar as contradições e a natureza complexa 

do ser humano pelo viés da ficção. Além disso, no decorrer da trama narrativa, 

tivemos a percepção, por se tratar de um romance memorialístico, que a 

memória pode nos libertar ou nos levar a uma eterna prisão. 
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4.3  MEMÓRIA  E  TESTEMUNHO  NO  ROMANCE  A  FORTALEZA  DOS 

VENCIDOS DE NEI LEANDRO DE CASTRO 
 

 
 

Importantes escritores da Literatura Brasileira fizeram de sua vivência no 

Período da Ditadura Militar um estímulo para sua criação. Alguns falaram da 

Ditadura em seu período vigente, ou seja, o período de chumbo foi tema de 

livros quando o autor o vivenciava como exemplo, podemos destacar: Inácio de 

Loyola Brandão, Carlos Heitor Cony, Antônio Callado, Érico Veríssimo, João 

Ubaldo  Ribeiro;  além  de  outros  mais  que  enriqueceram  nossa  cultural 

baseados em momentos tão difíceis para a história do país35. 
 

Outros, como Nei Leandro de Castro, tomaram como contextualização o 

período da Ditadura Militar anos após o seu término. Como dito nas palavras 

dele ao falar sobre A Fortaleza dos Vencidos: “o livro é uma linda homenagem 

a Luís Carlos Guimarães, Luís Ignácio Maranhão filho e Emanuel Bezerra. 

além disso, o autor nos fala que é preciso registrar esse período sombrio, esse 

tempo de terror, de horror, esse anos de chumbo a partir de 1964.36” 
 

Após a leitura da obra analisada, do caicoense Nei Leandro de Castro, 

como também após investigações acerca do que foi o Regime Militar no Brasil, 

podemos dizer que as palavras de Capistrano representam as nossas ao citar 

que: 

 
 

As imagens de torturas e mortes, praticadas sob o olhar 
benevolente dos “Generais Presidentes”, não podem ficar 
escondidas nos porões do Regime Militar. É atributo nosso, 
enquanto historiadores, desmistificar a versão dada pelos 
herdeiros das forças golpistas que levaram o povo brasileiro a 

 
 
 

35 
Como já citado anteriormente, o contexto histórico tratado no romance memorialístico de Nei 

Leandro de Castro é o da Ditadura Militar, sabemos que tal fato teve início em todo o Brasil no 
dia 31 de março de 1964 por razões, de acordo com o historiador Boris Fausto

35
, econômicas 

(inflação, descontrole das contas do governo) e políticas (convicção de setores militares e civis 
de  acabar  com  o  Populismo,  que  levava  o  Brasil  a  uma  República  Sindicalista  e, 
posteriormente, a um país comunista – lembrando que vivíamos no contexto mundial da Guerra 
Fria). A Ditadura Militar apresentou como características gerais as seguintes: Doutrina de 
Segurança Nacional; Desenvolvimento econômico apoiado na intervenção estatal, iniciativa 
privada e no capital externo; Fortalecimento do Poder Executivo; Eleições indiretas 
determinadas pelo Alto Comando das Forças Armadas; Inexistência de liberdade de 
organização (extinção / intervenção de partidos, sindicatos, agremiações estudantis); além do 
aparato de repressão policial militar submetido ao Conselho de Segurança Nacional e  ao 
Sistema Nacional de Informação. 

 
36 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Rh4ProJwpxs 

http://www.youtube.com/watch
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viver durante 21 anos sob o manto do obscurantismo político. 
(CAPISTRANO, 2010, p. 74-75). 

 

 
 

Acrescentamos à fala de Capistrano que isso não é só atributo dos 

historiadores, mas de todos os cidadãos, através de seus textos, mostrar um 

pouco mais da história e da lembrança das pessoas que viveram e foram 

vítimas do período, mantendo assim a memória dos fatos ocorridos. 

E manter essa memória é uma das características do romancista 

estudado. Como citado no livro Salvados – Livros e autores norte-rio- 

grandenses, de Manoel Onofre Jr.: 

 
 

Outra presença não menos importante (na obra de Nei Leandro 
de Castro): o memorialista, o homem maduro, lido e corrido, 
nostálgico evocador dos seus mortos queridos, da sua Rua da 
Estrela, de uma Natal tranquila, provinciana, e de cidades 
outras, que também ama: Rio de Janeiro, Lisboa, Florença e 
Caicó. Um homem perdidamente apaixonado pela vida. 
(ONOFRE JR, 2014, p. 148). 

 

 
 
 
 

Depreende-se do excerto acima, que o texto narrativo de Nei Leandro de 

Castro, comporta a memória como revisitação do passado, trazendo elementos 

da história vivida do autor, através de algumas expressões como: 

“memorialista”,   “nostálgico   evocador   dos   seus   mortos   queridos”,   “Natal 

tranquila, provinciana”; por demonstrarem um escritor que valoriza a memória, 

as pessoas que passaram em sua vida, como também as cidades onde viveu. 

Dessa forma, o romance ao evocar o passado, traz marcas do texto 

autobiográfico ou da escrita de si. 

Em Ficcionistas Potiguares, Manoel Onofre Jr. fala da natureza 

autobiográfica da obra A Fortaleza dos Vencidos ao citar: 

 
 
 

A propósito desta revelação biográfica, vale ressaltar, no 
romance A fortaleza dos Vencidos, certas passagens em que o 
caráter autobiográfico torna-se evidente. 
Sem Dúvidas, o personagem Esmeraldino tem muito da pessoa 
de Nei Leandro – por exemplo, quando cursa o Primário no 
Externato  São  Luíz  ou  quando  descobre  a  literatura  na 
biblioteca do Ateneu. (ONOFRE JÚNIOR, 2010, p. 197, grifo 
nosso). 
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Outro  estudioso  da  literatura  potiguar  que  também  percebeu  esse 

caráter autobiográfico em A Fortaleza dos Vencidos foi Carlos de Souza, em 

artigo intitulado Um romance genuinamente brasileiro, citado na obra Nei 

Leandro de Castro: 50 anos de atividade literária, ao dizer: 

 

 
Em   A   Fortaleza   dos   Vencidos,   ele   lança   mão   de   sua 
experiência de vida e constrói uma ficção com um pé na 
realidade. Tem muita coisa autobiográfica no livro. Tanto a 
mulher Marionália e o homem Esmeraldino têm traços do Nei 
Leandro pessoa física. Um escrachado às raias da loucura, o 
outro certinho às raias da caretice. Essa ambiguidade provocou 
em mim, enquanto leitor uma reação que talvez não agrade ao 
próprio autor. (GONZAGA et al,  2012, p. 98, grifo nosso). 

 

 
 
 
 

A partir do que foi citado pelos estudiosos da produção artística de Nei 

Leandro, Onofre Jr e Carlos de Souza, como também através de uma leitura 

atenta da obra, percebemos que o romance acaba se transformando em uma 

espécie de autobiografia por conter experiências pessoais da vida do próprio 

Nei   Leandro,   ou   seja,   nos   é   apresentada   uma   ficção   com   traços 

memorialísticos. 

Como exemplo dessa proposta autobiográfica, procuramos relacionar a 

entrevista de Nei Leandro ao Blog Zona Sul37, intitulada “O poeta que não 

treinou o flamengo”, em que o artista discorre sobre os sabores da infância 

vividos, o estudo no Colégio Atheneu  Norte-Rio-Grandense, a fuga  de um 

péssimo casamento que o fez chegar ao Rio de Janeiro, sua vinculação ao 

partido comunista, como também sobre sua relação com a Ditadura Militar para 

fazermos um paralelo com a vida do protagonista Esmeraldino, como 

observaremos a seguir: 

Sobre sua puerícia, Nei Leandro relembra algumas coisas, como o fato 

de ainda muito pequeno ter vivido em Caicó, cidade essa em que Nei nos diz: 

“É uma cidade onde tenho amigos, mas que não tem aquela força de memória 

que tem Natal”, diferente da sua relação com a cidade de Natal, uma vez 
 

37       
Disponível     em:     http://zonasulnatal.blogspot.com.br/2010/02/entrevista-nei-leandro-de- 

castro.html 

http://zonasulnatal.blogspot.com.br/2010/02/entrevista-nei-leandro-de-
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possui fortes lembranças desse município, inclusive da Rua Professor Zuza, 

primeira onde residiu. A seguir, uma passagem do poeta sobre esse momento: 

 
 

[...] Meu pai foi delegado de polícia em Caicó durante dez, 
quinze anos. Dos meus irmãos, apenas dois nascemos lá: eu e 
Berilo de Castro, que é médico. Não lembro muita coisa, pois 
saí de lá aos cinco anos. Minhas lembranças da infância 
começam realmente em Natal. Recordo, por exemplo, da Rua 
Professor Zuza, a primeira onde morei. 

 

 
Sobre as recordações que guardou da cidade de Natal, Nei cita algumas 

que são bem semelhantes as que eram vividas por Esmeraldino na trama 

narrativa: 

 

 
[...] Quando eu tinha dez anos de idade, a Rua Apodi era um 
areal que ia bater no Morro do Estrondo. Era naquela rua e nas 
suas transversais onde jogávamos futebol. Joguei muito tempo, 
cheguei a ir para o infanto-juvenil do América. 

 

 
 
 
 

Abaixo, outro momento da infância de Nei Leandro que se encaixa com 

a infância e as experiências vividas por Esmeraldino, a saber: 

 
 

 
[...] Também tinha a natação no Rio Potengi. Eu era daqueles 
meninos que nadava, atravessava o rio, participava dos 
campeonatos de cangapé, pulava da Pedra da Chapuleta e 
pescava morés e outros peixes bobos que têm lá naquela 
margem  do  rio...  São  lembranças  maravilhosas.  Também 
lembro as praias que naquele tempo eram afastadas, como a 
Praia do Forte. Íamos a pé mergulhar no Poço do Dentão. 
Havia uma lenda de que o francês Riffault teria escondido 
tesouros em uma daquelas pedras do Poço do Dentão. 
Mergulhávamos para procurar aqueles tesouros que nunca 
surgiram, nem nunca surgirão. 

 

 
 

A descoberta da literatura por Nei Leandro foi outro ponto que se 

aproximou bastante da  forma  como  ocorreu  com  Esmeraldino. Os dois se 

encantaram com a Literatura Brasileira através da leitura da obra Capitães de 

Areia, de Jorge Amado. No caso de Nei, a literatura substituiu as obras 

religiosas dadas pelo Padre Eymard; já no caso de Esmeraldino, substituíram 

as que foram herdadas do seu tempo de seminarista. 
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[...] Uma vez meu pai me viu muito chateado, com um livro nas 
mãos, e perguntou o que eu estava lendo. Respondi que era 
um livro dado pelo Padre Eymard. Ele então sugeriu que eu 
lesse   “Capitães   de   areia”,   de   Jorge   Amado.   Foi   uma 
descoberta. Descobri a literatura graças a meu pai e a Jorge 
Amado. Quando terminei “Capitães de areia” entendi que livro 
era aquilo, e não aqueles conselhos sobre como ir para o 
paraíso. O resultado é que li quase tudo de Jorge Amado [...]. 

 

 
 
 
 

Além disso, ambos têm a presença de Zila Mamede como a bibliotecária 

do Ateneu Norte-Rio-Grandense, que também ajudou a formá-los leitores: 

 

 
[...] Depois que entrei no Atheneu Norte-Rio-Grandense recebi 
indicações valiosas de Zila Mamede, que era bibliotecária. 
Newton Navarro também me deu belas sugestões. Luiz Rabelo 
me deu indicações de poesia. Por isso, quando hoje qualquer 
pessoa bate à minha porta, vem à minha casa pedir conselhos 
ou mostrar originais, eu cuido com muita atenção. Também 
cuidaram de mim com muita atenção. 

 

 
 

A iniciação na literatura e a presença de Zila Mamede também são 

citados na obra de Manoel Onofre Jr (2010), ao citar a biografia do autor: 

 
 

 
Em Natal, tendo concluído o Primário no Externato São Luiz, 
cursou o Ginasial no Atheneu Norte-rio-grandense. Foi aí que 
encontrou uma das paixões de sua vida – a Literatura. Até os 
13 anos só havia lido livros religiosos (“abomináveis” – diz Nei), 
por influência do colégio católico, e revistas em quadrinhos 
(“maravilhosas”).  “Aos  14  meu  pai  me  apresentou  Jorge 
Amado. Li Jubiabá e fiquei fascinado. Não parei mais. Devorei 
a biblioteca do Atheneu, quando Zila Mamede era bibliotecária 
de lá.” (2010, p. 194). 

 
 

 
Outro quesito lembrado por Nei Leandro foi o dos momentos de 

brincadeira, divertimento no tempo em que estudou no Atheneu Norte-Rio- 

Grandense. Nesse momento, temos a impressão que estamos lendo alguns 

trechos da obra A Fortaleza dos Vencidos, uma vez que a forma de vivenciar a 

infância, o tipo de relacionamento com os amigos, o entretenimento, eram 

muito parecidos. 
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[...] Os trotes no Atheneu eram terríveis. As brincadeiras com 
os professores também. Professor de música geralmente era 
mulher. Lembro que Mozart Romano, no primeiro dia de aula 
quando  foi  ensinar  essa  disciplina,  enfiou  uma  peixeira  na 
mesa e disse: “eu ensino música, mas sou macho”. (risos). 

 

 
 

Na passagem abaixo, da entrevista concedida por Nei Leandro, 

observamos a trajetória verossimilhante do autor da obra e o seu protagonista, 

uma  vez  que  ambos  passaram  por  um  casamento  desastrado,  com  uma 

mulher de “temperamento muito difícil”, como também saíram de forma 

inesperada de casa, entrando em um ônibus e chegando ao Rio de Janeiro, 

como citado a seguir: 

 
 
 
 

[...] Em 1968 eu estava vivendo os fins de um casamento 
desastrado. Não havia possibilidade de continuar esse 
casamento. Ela tinha um temperamento muito difícil que se 
chocava com o meu de uma maneira terrível. Depois de uma 
briga desagradabilíssima, sai desesperado com a roupa do 
corpo, peguei um ônibus com pouco dinheiro no bolso e fui 
bater  no  Rio  de  Janeiro.  Ainda  bem  que  lá  eu  conhecia 
algumas pessoas, como Moacy Cirne. Fiquei uns tempos 
morando  com  ele.  Em  seguida  arranjei  emprego  em  uma 
editora e fui me ajeitando. No fim de 1968 fui para Lisboa. 
Voltei em 1969 e fiquei no Rio até 2005. 

 

 
As lembranças das personagens Esmeraldino e Marionália existentes 

em A fortaleza dos Vencidos compõem e são a base do romance, uma vez que 

um dos recursos mais utilizados é o flashback, descrevendo em alguns 

momentos da trama, a infância e juventude dos protagonistas, as etapas do 

Regime Militar, a evolução da repressão e do uso da força, como podemos ver 

na seguinte passagem do romance: 

 
 
 
 

Sabe que foi perto de 13 de dezembro de 1968, uma sexta- 
feira, quando os militares editaram o Ato Institucional n° 5, uma 
vitória da linha dura, um aviso bem claro de que os gorilas 
estavam cada vez mais fortes. (CASTRO, 2009, p. 198). 

 

 
 

Nesse período da história norte-rio-grandense, bem como de todo o 
 

Brasil, citado na passagem acima transcrita, nos mostra um dos momentos 
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mais assustadores da Ditadura Militar, que foi a edição do Ato Institucional nº 5. 

A forma como é demonstrada já nos revela o peso de um momento em “que os 

gorilas estavam cada vez mais fortes”. 

Além  das  memórias  do  Período  Militar,  outras  memórias  povoam  a 

mente de Esmeraldino, memórias essas que, a partir da leitura da obra de 

Éclea Bosi (2009), podem ser vistas como a memória do indivíduo, e não como 

uma   memoria   coletiva,   ou   seja,   são   momentos   pessoais  da   vida   do 

protagonista que povoam as suas lembranças, como o trecho a seguir: 

 
 

O frio já invadiu todo o corpo de Esmeraldino, codinome Inácio, 
penetrou nos seus ossos, deve estar indo em direção de minha 
alma, geme ele. Mas o extremo desconforto, a dor na sola dos 
pés,  as partes fustigadas pelos choques elétricos,  os  olhos 
inchados pelos socos, nada impede que ele continue vendo 
desfilar o passado na sua mente, com a nitidez de um filme 
no Cinema Rex, com a clareza do olhar dos afogados pouco 
antes de submergirem para sempre. (CASTRO, p.  42, grifo 
nosso). 

 

 
 

A partir do trecho reproduzido “nada impede que ele continue vendo 

desfilar o passado na sua mente”, é nítido a figura da lembrança na obra. Tal 

representação  é  perceptível  principalmente  nos  momentos  mais  difíceis, 

quando Esmeraldino foi vítima dos “socos” e “choque elétricos”. 

Outro exemplo da citação da memória, através de “ondas claras e 

sucessivas” é o da passagem abaixo descrita, em que temos o retrato das 

torturas e humilhações vivenciadas, incitadas nos termos e expressões como: 

“corpo castigado por dores”, “carrascos”, “os pés continuavam sendo a parte 

mais dolorosa do seu corpo”. Tais termos, aliados as lembranças individuais da 

infância do protagonista, encontraram certa atenuação quando o protagonista 

“deitou-se em posição fetal” e “gemeu baixinho para ninar a si mesmo”. 

 
 

Na escuridão e no frio, com a mente moída, o corpo castigado 
por dores que ele jamais imaginara suportar, veio-lhe em ondas 
claras e sucessivas as lembranças de sua vida, desde a 
infância. Sempre ouvira dizer que os afogados, segundos antes 
da morte, veem toda a sua vida passando diante dos seus 
olhos.  Os  carrascos  estariam  voltando  para  afogá-lo?  Ele 
estaria se afogando?, perguntou a si mesmo, inundado pelas 
lembranças que venciam o ruído infernal, as dores, a tristeza, o 
seu desamparo, e traziam um pouco de calor ao seu redor. 
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Levantou-se, tateou as paredes da cela, voltou a deitar-se no 
chão molhado, porque os pés continuavam sendo a parte mais 
dolorosa do seu corpo. Deitou-se em posição fetal, como fazia 
na rede, no seu quarto de criança e adolescente, quando de 
sentia triste ou era punido pela mãe. Gemeu baixinho para 
ninar a si mesmo e se deixou invadir pelas lembranças. 
(CASTRO, p. 21-22). 

 
 
 
 

Através dessa análise, torna-se evidente que na obra estudada, a ficção 

e o testemunho se ligam, se entrelaçam, se confundem, mas não se apagam, 

deixando a literatura ainda mais rica e o leitor mais vivo ao ter que trabalhar 

com uma fronteira tão tênue estabelecida entre a ficção e o testemunho. 

Ainda de acordo com Seligmann-Silva (2003), 
 

 
 

A historiografia corrige o elemento unilateral da memória – que 
é, a um só tempo, individual e irredutível aos conceitos e 
generalizações e faz parte da construção da memória individual 
e coletiva - , assim como a memória refreia a arrogância do 
discurso historiográfico, com a sua pretensão de “dar conta” de 
todo o “passado”. Apenas para a historiografia vale o particípio 
“passado”; para a memória, o “passado” é ativo e justamente 
“não passa”. (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 16). 

 

 
 

Desse modo, a frase “apenas para a historiografia vale o particípio 

“passado”; para a memória, o “passado” é ativo e justamente “não passa”, da 

citação acima, nos mostra o que foi trabalhado durante todo o texto, marca que 

o tempo pode passar para a história, para a cronologia, mas fica marcado na 

memória, no interior de cada um de nós. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
 
 
 

Este trabalho, ao trazer a memória e a escrita autobiográfica como 

categoria analítica, procurou trazer contribuições para os estudos sobre a 

Literatura do Rio Grande do Norte, no geral, e, em particular, acerca da obra de 

Nei Leandro de Castro. Estudar uma obra desse autor é termos a certeza de 

que encontraremos a possibilidade de estudo através de várias vertentes, seja 

o erotismo, o humor, a união entre a poesia e a prosa, ou mesmo a questão da 

memória e da escrita autobiográfica, na qual nos detivemos. 

A Fortaleza dos Vencidos nos revelou um universo memorialístico em 

que, através das lembranças dos protagonistas, ficamos diante de um relato, 

via universo ficcional, acerca do Período de Chumbo e suas barbáries. Durante 

a investigação, percebemos que a narrativa de Nei Leandro de Castro trouxe a 

tona um dos períodos mais difíceis da história do Brasil, a Ditadura Militar, 

rememorando suas vítimas, os vencidos. Todavia, ao que sabemos, cabe ao 

universo ficcional não reproduzir a história dos vencedores, e sim tornar um 

instrumento de linguagem capaz de interpretar a história, fazendo dos 

considerados vencidos os verdadeiros vencedores, no que se refere ao 

estabelecimento de luta, aos ideais e à resistência ao poder instituído no seu 

entorno. A obra revelou um momento da história em que o poder imperou, 

passou por cima da dignidade humana, do respeito à vida, uma vez que os 

assassinatos e as torturas tornaram-se a marca registrada dos Anos De 

Chumbo. 

Asseveramos, após diversas leituras e análise, que a trama ficcional é 

memorialista e, além disso, apresenta marcas da vida do próprio autor, através 

das suas lembranças e vivências relacionadas ao protagonista Esmeraldino, 

marcando, assim, a natureza autobiográfica da obra. Os traços da existência 

de Nei L. são visíveis, principalmente, quando fazemos um paralelo entre o que 

foi dito por ele em entrevistas ou nos relatos de amigos próximos e o que 

vivenciou Esmeraldino na trama ficcional. A esse respeito, a análise considerou 

pertinente a representação literária das cidades (Natal/Rio de Janeiro), onde o 

romance foi ambientado, a escola na qual o autor estudou, os professores e 
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amigos citados, o Seminário, as brincadeiras de criança e o casamento 

frustrado. Nesse prisma, podemos encaixar a experiência de Nei Leandro 

durante a Ditadura Militar, período que chegou a ser preso, como fonte de suas 

lembranças e trampolim para a constituição da obra. 

Os traços memorialísticos também são maneiras de desencarcerar a 

história, seja ela individual ou coletiva. Sendo assim, por meio dos flashes das 

lembranças, o autor recupera vários fatos da sua vida como também os 

elementos  históricos,  sociais  e  políticos,  Através  do  romance,  além  de 

sentirmos a dor de Esmeraldino nas celas do Regime, também nos deparamos 

com as lembranças da sua infância, com os mergulhos no rio Potengi, as aulas 

do Colégio Atheneu, a experiência de rigidez do Seminário, a sua iniciação 

sexual nos cabarés da cidade, os amores da vida e as loucuras do seu 

casamento. Da mesma forma, percebemos a intensidade das lembranças em 

Marionália, que foram tão fortes, a ponto da personagem viver um surto 

psicótico, desencadeando seu triste fim. 

O estudo ainda revelou a memória e a escrita de si como uma das 

configurações  do  romance  A  Fortaleza  dos  Vencidos,  de  Nei  Leandro  de 

Castro, uma vez que, nele, essas duas categorias analíticas tornam-se um 

aspecto gerador de discussões, que redimensiona pontos profícuos de reflexão 

sobre o ser e o estar no mundo frente à história humana, a partir do diálogo 

estabelecido entre a narrativa memorialística e a realidade histórica brasileira 

do período estudado. Por esse viés, o romance analisado, pelo viés da 

rememoração, não uma simples restituição da história política vivenciada pelos 

brasileiros durante a vigência da Ditadura Militar no país, na medida em que 

pode ser lido como uma linguagem fictícia capaz de denunciar o regime em 

questão. Seja na condição de memória individual seja coletiva. Observou-se 

que a narrativa de Nei Leandro, através de flashbacks, traz a tona diversos 

episódios da sua vida, como também da história da nossa sociedade, daí 

destacarmos os traços autobiográficos de sua obra. 

Ao lermos A Fortaleza dos Vencidos (2009), percebemos a união das 

várias facetas de Nei Leandro de Castro, seja ele o poético, o romancista, o 

memorialista, e é a união desses elementos que faz do romance analisado uma 

das obras mais significativas da Literatura Potiguar. 
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O nosso estudo contemplou a questão da memória, mas é importante 

destacarmos que ainda existem outros elementos importantes presentes no 

romance que geraram interesse de análise, mas que, pelo recorte temático, 

não  puderam  ser  abordados  de  forma  aprofundada  nesta  dissertação.  O 

contato com a obra A Fortaleza dos Vencidos nos fez observar ainda mais sua 

riqueza, bem como a significativa contribuição que o escritor tem dado à 

literatura local e nacional. Esta foi a colaboração do nosso trabalho aos estudos 

acerca da obra do autor potiguar, no plano local, e aos estudos da crítica 

literária, no plano mais geral. 
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ANEXO: ENTREVISTA SOBRE A FORTALEZA DOS VENCIDOS COM NEI 

LEANDRO DE CASTRO38
 

 

 
 

Um homem e seus devaneios 
 

 
 
 

O pudor de Nei Leandro de Castro passa bem longe de seus livros. Dá calor ler 

as suas obras. A inter-relação de seus personagens, acompanhado de doses certas 

de erotismo provocam esse tipo de relação no leitor. Este é um dos pontos mais 

marcantes nas suas escritas. 

 

O  novo  motivo  de  excitação  literária  é  o livro  “A  Fortaleza  dos  Vencidos” 

(Editora Arx, 272 páginas). O romance será lançado logo mais, a partir das 18hs, na 

Livraria Siciliano, localizada no terceiro piso do Shopping Midway Mall. 

 

A trama se passa entre Natal e o Rio de Janeiro, num período importante da 

nossa história: o golpe militar de 64. Marionália (junção de Mário e Anália) traz um 

pacote de perdas, decepções e frustações da vida e do casamento refletidas em 

diversos distúrbios psicológicos. A medicina moderna a classificaria como uma bipolar 

ramificada. 

 

Já Esmeraldino (nome em homenagem ao livro “O caçador de Esmeraldas”, de 

Olavo Bilac) está em outra. Fugiu do casamento e dos delírios de Marionália, se 

engajou na política contra a ditadura e passou a sofrer as consequências da perigosa 

efervescência dos conflitos na capital carioca. Diante de tortura e revolta, a dor traz a 

saudade. 

 

Os dois se encontram em lembranças durante a trama, com objetivos em 

comum, como a saudade, e também com pretensões distintas: ela de acabar com ele 

e ele de retomar um passado que era pra ter sido perfeito, mas não foi! 

 

Uma característica interessante do livro é que, alternadamente, cada capítulo é 

dedicado a um dos protagonistas. Como em uma partida de tênis , num campo está a 

frustação e o desejo de vingança de Marionália e no outro lado o saudosismo de 

Esmeraldino. 
 
 
 
 

 
38  

Entrevista: Nei Leandro de Castro sobre o romance A Fortaleza dos Vencidos, disponível 
em: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/um-homem-e-seus-devaneios/115053. 

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/um-homem-e-seus-devaneios/115053
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A história se desenrola com um “duelo” desses sentimentos e dessas vontades. 

De quebra, o leitor ainda passeia pela Natal  e pelo Rio de Janeiro de ontem, frutos do 

passado do autor. “Tenho uma vivencia física e emocional com as duas cidades. 

Recorri a essa memória”, explica o autor caicoense que já completou 37 anos de 

carreira. 

 

Outro livro 
 

Quem ainda não sabe quem é Nei Leandro de Castro, pode descobri-lo através 
 

de sua referencia mais popular, o filme “ O homem que desafiou o Diabo”. 
 

 

O longa produzido por Luiz Carlos Barreto e estrelado por Marcos Palmeira, foi 

adaptado do romance “As Pelejas de Ojuara” ( 1986, reeditado em 2006). O filme é 

referência para conhecer o autor, embora o resultado não tenha deixado o escritor 

muito satisfeito. “A promessa era de fazer um filme melhor do que Dona Flor e seus 

Dois maridos. Um filme que considero tão bom quanto o livro de Jorge Amado. Isso 

não aconteceu”, revela. 

 

Questionado sobre adaptações de outras obras suas, o autor não recua. “É 

claro que autorizo. Esse filme levou muita gente a comprar o livro. O cinema e a TV 

são muito fortes nesse ponto”. 

 

Antes mesmo de autografar o primeiro dos 3.000 exemplares da primeira 

tiragem, Nei já pensa no próximo projeto. “Tenho vontade de reunir meus contos num 

livro. Tenho muitos contos urbanos com o erotismo que é característico da minha obra. 

Pretendo trabalhar nisso”, revela Nei, que só lançou seu primeiro romance aos 43 

anos de idade. 

 

Entrevista 
 
Nei Leandro de Castro – escritor 

 
Como A Fortaleza dos Vencidos surgiu? 

 
Em mim, é lento o processo da elaboração de um romance. Depois de escrever um 

livro,  começo  a  pensar,  sem  pressa,  na  elaboração  de  outro.  Nesse  novo  livro, 

comecei a pensar que a Fortaleza dos Reis Magos seria um bom tema para uma 

trama de ficção. Foi o ponto de partida. 

 

Qual foi o processo de construção do livro? 
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Foi lento, cheio de idas e vindas, desistências e retomadas. Num certo momento, a 

personagem Madame Cibele se revoltou contra mim e quis destruir todo o enredo. Foi 

difícil conter aquela fúria, aquele temperamento. 

 

O fato de ter uma obra adaptada para o cinema fez você escrever este novo livro 

pensando cinematograficamente em algum momento? 

 

Eu jamais escreveria um romance pensando em sua adaptação para o cinema. Eu 

acho que foi o acaso que levou “As Pelejas de Ojuara” para o cinema. E esse fato, que 

não deixa de ser lisonjeiro, não me entusiasmou tanto assim. 

 

Por que isolou os personagens e trabalhou a lembrança e o passado? 
 
Não isolei meus personagens no passado. Eles vivem momentos difíceis no momento 

atual e se voltam para o passado, em busca de algum conforto. Um deles consegue; o 

outro continua nas sombras da tristeza. 

 

Sites, blogs, twitter, e-letra... Existe algum projeto de disponibilizar suas obras – 

ou produzir algo específico – para a internet? 
 
Sandra, a mulher casada com quem eu namoro, tem um blog onde divulga alguma 

coisa que escrevo. Em breve estarei colaborando no blog de Eliana Lima, uma 

talentosa criadora de abelhas. (para acessar: http://www.sandraporteous.blogs) 

http://www.sandraporteous.blogs/

