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RESUMO
OLIVEIRA, T. L. DE. SERTANEIDA: SERTÃO ÉPICO E IDENTIDADE NACIONAL NO ROMANCE
D’A PEDRA DO REINO, DE ARIANO SUASSUNA. 2016, 91 FL. DISSERTAÇÃO (MESTRADO EM
LETRAS: CULTURA, EDUCAÇÃO E LINGUAGENS) – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
SUDOESTE DA BAHIA – UESB, VITÓRIA DA CONQUISTA, 2016.
Este estudo tem como foco o livro Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do
Sangue do Vai-e-Volta: romance armorial-popular brasileiro, de Ariano Suassuna,
publicado em 1971. Dentre as várias tramas e personagens que compõem o livro, será
conferido destaque àquelas que tomam como base os eventos históricos ocorridos na
região da Serra do Catolé, divisa entre os estados da Paraíba, Pernambuco e Ceará, entre
os anos de 1836 e 1838. Neste ambiente e neste período organizou-se um movimento
messiânico, de inspiração sebastianista, que, dentre outros elementos característicos,
utilizava de símbolos de origem monárquica (o líder da seita usava uma coroa e se
intitulava “rei”) e de sacrifícios rituais de humanos para apressar a vinda de D.
Sebastião. O episódio foi tratado por autores de fins do século XIX e início do século
XX, como Euclides da Cunha e Nina Rodrigues, que ressaltaram aspectos do
movimento para traçar avaliações gerais sobre o fanatismo e a irracionalidade das
massas sertanejas mestiças do interior do Nordeste brasileiro. Essa dissertação pretende
tratar do uso de procedimentos narrativos típicos das epopeias homéricas, por parte de
Ariano Suassuna, para, ao tratar do episódio da Pedra do Reino, conferir grandeza épica
não apenas aos personagens envolvidos no movimento, mas às manifestações culturais
populares nordestinas oriundas das tradições transmitidas oralmente pelas populações
que, na visão do autor, formaram o povo brasileiro – brancos ibéricos, negros e
indígenas. Concluindo o trabalho, procura-se, demonstrar, ainda, como Ariano Suassuna
utiliza os personagens do romance para postular a tese de existência de uma cultura
“autêntica” e “genuína”, de origem popular e, ao mesmo tempo, erudita, em torno da
qual se deveriam erigir os fundamentos da identidade nacional.
Palavras-chave: Ariano Suassuna. Epopeia. Pedra do Reino. Sertão.

ABSTRACT
OLIVEIRA, T. L. DE. SERTANEIDA: HINTERLAND EPIC AND NATIONAL IDENTITY IN THE
ROMANCE D’A PEDRA DO REINO BY ARIANO SUASSUNA. 2016, 91 FL. MASTER’S
DISSERTATION (MASTER IN LANGUAGES: CULTURE, EDUCATION AND LANGUAGES) –
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB, VITÓRIA DA CONQUISTA,
2016.
This study focuses on the book named Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do
Sangue do Vai-e-Volta: romance armorial-popular brasileiro by the Brazilian writer
Ariano Suassuna, published in 1971. Among the various plots and characters that compose this
book, we intend to emphasize those which take as a basis the historical events in the Serra do
Catolé region, the border between the states of Paraíba, Pernambuco and Ceará, through the
years of 1836 and 1838. In this environment and in this period, they organized a messianic
movement of Sebastianist inspiration, which, among other distinguished elements, they wore
symbols of monarchical origins (the leader of the sect wore a crown and called himself "king")
and human ritual sacrifices to hasten the coming of king Sebastian. The episode was discussed
by authors from the late nineteenth century and early twentieth century, such as Euclides da
Cunha and Nina Rodrigues, who highlighted some aspects of that movement to draw general
reviews of the fanaticism and irrationality of crossbred masses in the countryside of the
Brazilian Northeast. This dissertation deals with the typical Homeric epics narrative procedures
by Ariano Suassuna. He, when dealing with the episode called pedra do reino (kingdom stone)
gives epic grandeur not only to the characters involved in the movement, but to the Northeastern
popular cultural events, which arises from traditions passed orally by those people who, in the
author's view, formed the Brazilian people - white Iberians, blacks and Indians. This work seeks
to demonstrate how Ariano Suassuna uses the characters of the novel to postulate the theory of
the existence of an "authentic" and "genuine" culture, of popular origins and, at the same time,
classical, from which we should build the foundations of our national identity.

Keywords: Ariano Suassuna; Epic; Kingdom Stone; Hinterland.
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INTRODUÇÃO

Meu pai foi assassinado – no Rio de Janeiro – quando eu tinha 3 anos
de idade, por conta de questões políticas ligadas aos episódios da
Revolução de 30, em Princesa, cidade do sertão da Paraíba. Eu cresci
lendo jornais falando mal de meu pai… Era a luta do bem contra o
mal. O bem era o urbano, que representava a modernidade, o
progresso, o governo. O mal era meu pai, que significava o atraso, o
primitivo, por ser rural. Sabe o que fiz, para conseguir viver, pois
aquilo me doía muito?... Resolvi inverter: o bem era o rural, o mal era
o urbano… Pautei toda minha vida nisso… (Ariano Suassuna.
Entrevista concedida a Maria Aparecida Lopes Nogueira. In
NOGUEIRA, 2002, p. 30-31).
Eu realmente sentia muito isso. Essa visão de que as forças rurais que
ele [meu pai] liderava eram o atraso, o obscurantismo, o mal. E as
outras representavam o bem e o progresso. “A Pedra do Reino” foi
uma das armas que usei para reagir contra essa visão estreita (Ariano
Suassuna. Entrevista concedida a Letícia Lins, Jornal O Globo, 11 de
junho de 2005).
Sofri duas influências poderosas na minha vida, a do meu pai e a de
Euclides da Cunha. Todos dois davam mais importância ao campo do
que à cidade. Depois do assassinato do meu pai, comecei a ver na
imprensa da Paraíba ataques violentos. Naqueles embates políticos da
revolução de 1930, meu pai era líder das forças rurais. O lado
contrário ao meu pai foi o vencedor. Como sempre acontece,
começaram a apresentar meu pai e as forças rurais como o mal. E João
Pessoa e o urbano representavam o bem (Ariano Suassuna. Entrevista
ao Jornal O Globo, 09 de junho de 2007).

Nestes três depoimentos de Ariano Suassuna encontram-se, sintetizados, alguns
dos elementos que serão explorados neste trabalho para que se cumpra nosso objetivo
de apresentar uma linha de abordagem para o tratamento conferido pelo escritor em sua
representação da história e da cultura do Nordeste brasileiro – mais particularmente, do
sertão nordestino – no Romance d’A Pedra do Reino.1
1

O título completo do romance é Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta:
romance armorial-popular brasileiro. Segundo o autor, a produção do livro teria se estendido por treze
anos, desde seu início, em 1958, até a sua primeira edição, em 1971, pela Editora José Olympio. Com
relação ao título, Suassuna indica que o mesmo foi inspirado na tradição dos folhetos de cordel, que tanto
impactaram em sua obra: “Esse título é baseado num folheto de cordel que tem um título muito bonito, O
Príncipe do Reino do Barro Branco e a Princesa do Reino do Vai-não-Torna. Eu acho lindo esses títulos,
longos assim. Bem próprios do cordel. Então eu botei também o nome baseado nessa linha, baseado no
nome dos folhetos para mostrar, quer dizer que o folheto tinha influenciado Quaderna e a mim também”
(in MOURA, 2002, p. 75).
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Suassuna, em primeiro lugar, explicita seu lugar de fala, ou, nos termos de
Michel de Certeau (2011), seu “lugar social”. Em uma sociedade que é representada a
partir da dicotomia urbano/rural ou cidade/campo, ele se posiciona no âmbito do rural,
do agrário, e aponta duas “influências poderosas” que o levaram a assumir tal posição:
uma familiar e afetiva – o pai assassinado – e outra, de ordem literária e intelectual –
Euclides da Cunha.
Em segundo lugar, Suassuna enfatiza a representação hegemônica da dicotomia
urbano/rural que atribui, ao polo primeiro, adjetivações positivas (o urbano é
apresentado como “modernidade”, “progresso”, “racionalidade”, “governo” – ou
“ordem” –, em suma, o “bem”) e, ao polo segundo, qualificações antiteticamente
negativas (o rural, por esta mesma representação, é polo do “atraso”, do “primitivo”, do
“obscurantismo”, do “mandonismo”, ou, em resumo, do “mal”). No entender de
Suassuna, desde a vitória das forças políticas e econômicas adversárias de seu pai, o
sertão foi apreendido como o ambiente em que o um – o urbano, o progressista, o
republicano, o racional – enxergou a imagem do outro, que deveria ser sujeitado,
reprimido, conquistado. Esta perspectiva dicotômica na qual se insere o sertão enquanto
polo negativo não é objeto de denúncia apenas em Ariano Suassuna; Robert Moraes, em
estudo sobre Euclides da Cunha, salientou que, no pensamento social brasileiro, o sertão
se apresenta intrinsicamente relacionado à dicotomia urbano/rural e, nela, o segundo
elemento – o rural – quase sempre assume uma posição inferior, subordinada:

Para existir o sertão é necessária a existência de lugares que não sejam
englobados nessa denominação, que apresentem condições que
exprimam o oposto do qualificado por tal noção. Daí ela sempre se
apresentar numa formação dualista, como parte de uma realidade vista
como cindida e dual, na qual a condição sertaneja ocupa a posição
negativa ou subordinada (MORAES, 2002, p. 363).

Em terceiro lugar, o autor deixa claro que, em sua abordagem a respeito da
história das gentes e dos conflitos do sertão brasileiro, não pretende questionar ou
ultrapassar a dicotomia urbano/rural, mas antes subverter os seus termos tradicionais,
transformando em negativo o que se convencionou tomar, nos discursos sobre a nação,
positivo, e em positivo o que se afirmou negativo: “resolvi inverter: o bem era o rural, o
mal era o urbano”. Tal inversão é apresentada como parte essencial de um projeto de
vida (“pautei toda minha vida nisso”) e também de um projeto literário (“A Pedra do
Reino foi uma das armas que usei para reagir contra essa visão estreita”).
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Portanto, nos termos do autor, O Romance da Pedra do Reino é uma das obras
fundamentais em seu projeto de inversão dos termos tradicionais da dicotomia urbano
versus rural. E, nesta obra, o principal recurso utilizado por Suassuna para fazer do
sertão o polo positivo da sociedade nacional, é a manipulação de modelos narrativos
derivados da tradição épica clássica, que permite ao autor identificá-la como uma
Sertaneida, ou seja, como uma narrativa do sertão nordestino alicerçada nos moldes
épicos da Eneida, a epopeia de Virgílio construída a partir da matriz homérica da Ilíada
e da Odisseia:

De qualquer modo, eu já tinha os dados para fazer meu Romanceepopéico, tendo como centro e enigma de crime e sangue a degolação
de meu tio, Padrinho e pai-de-criação, assim como a encantação do
filho mais moço dele, Sinésio Sebastião, o Alumioso. Em torno da
Torre em que o velho Rei fora degolado e tendo como alicerce as duas
outras torres da Pedra do Reino, eu ergueria meu Castelo, fazendo, de
“folheto em romance e de romance em folheto”, uma espécie de
Sertaneida, Nordestíada ou Brasiléia [...] (RPR, folheto XXXVI, p.
185)2.

Vários traços distintivos de Pedro Diniz Ferreira-Quaderna, personagem que
enuncia tais palavras, podem ser também identificados em Suassuna: ambos situam no
centro de suas narrativas um ascendente assassinado (no caso de Quaderna, seu “tio,
Padrinho e pai-de-criação”, morto degolado) e ambos procuram construir uma narrativa
que, partindo das tradições culturais do sertão (“de folheto em romance e de romance
em folheto”), culmine em um romance epopeico, uma Sertaneida, uma Nordestíada ou
uma Brasileia.3 Como bem identificou Roberta Ramos Marques, o objetivo principal de
Saussna, no Romance d’A Pedra do Reino, é o de conferir “‘epicidade’ ao objeto
representado” – ou seja, ao sertão e, em particular, ao movimento sebastianista da Pedra
do Reino – por meio de uma “afirmação épica” das culturas populares (cf. MARQUES,
2009).

2

Neste trabalho, às citações à obra O Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-eVolta serão feitas mediante emprego da sigla RPR, seguida da referência ao folheto e à página, de acordo
com a edição de 1972 (3ª edição) da Editora Livraria José Olympio.
3
Como analisa Jossefrania Martins, “há uma visível aproximação entre os discursos de Quaderna e
Ariano. Tomada em suas devidas proporções, a justaposição de seus pontos de vista se revela nos
variados aspectos que compõem o Romance d’A Pedra do Reino. Heterogêneo em seus temas e fontes,
este romance busca por meio de múltiplos recursos, construir uma interpretação do Brasil pautada num
“campo harmônico” no qual as diferenças e contradições são agrupadas e niveladas. Isto ocorre através da
estratégia de “união de contrários” que na verdade se elabora e se justifica mediante uma apropriação
discursiva que desconsidera o caráter necessário das diferenças às custas de promover uma visão na qual
tudo converge, coincide e se iguala indiscriminadamente” (MARTINS, 2011, p. 129).
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A epopeia projetada por Quaderna/Suassuna é, então, sucessivamente
qualificada como Sertaneida, Nordestíada e Brasileia. Indica-se, dessa forma, o projeto
de uma epopeia que, partindo do sertão, trate do Nordeste e, por fim, englobe todo o
Brasil. Relatar a história, as gentes e a cultura do sertão seria, portanto, parte de um
projeto mais amplo, que envolveria o reconhecimento destes elementos (história, gentes
e cultura do sertão) como elementos essenciais da identidade nordestina e brasileira.
Suassuna pretende fazer de sua epopeia sertaneja a obra fundamental da identidade
brasileira. Não à toa, ao longo do Romance d’A Pedra do Reino, Quaderna se compara
frequentemente a Homero. Se, para alguns, a Ilíada e a Odisseia, ao cantarem as
façanhas de Aquiles e de Odisseu, terminaram por expressar a síntese da cultura e da
identidade grega, então Quaderna e Suassuna pretendem igualmente alcançar a essência
da identidade brasileira a partir da narrativa das façanhas dos heróis sertanejos.
Janaína Amado chamou a atenção para a centralidade da noção de “sertão” como
categoria espacial para identificação do Nordeste brasileiro e de outros territórios do
país:

de norte a sul do país [o sertão é materializado] como sua mais
relevante categoria espacial: entre os nordestinos, é tão crucial, tão
prenhe de significados, que, sem ele, a própria noção de “Nordeste” se
esvazia, carente de um de seus referenciais essenciais. Que seria de
Minas Gerais, Goiás ou Mato Grosso sem seus sertões, como pensálos? Em Santa Catarina, ainda hoje se emprega a expressão “sertão”
para referir-se ao extremo oeste do Estado. Em partes do Paraná, a
mesma expressão identifica uma área do interior de outro estado
(AMADO, 1995, p. 145).

Em Suassuna, esta reflexão de Janaína Amado é ainda mais radical. Não apenas
o Nordeste, ou algumas regiões de Minas Gerais, Goiás ou Mato Grosso são
ininteligíveis sem a referência ao “sertão”. É o próprio Brasil que se mostra impensável;
para o autor, sem o sertão, qualquer representação que se construa do país é não apenas
incompleta, mas falsa, contaminada pela impostura.
Como Homero, Suassuna não pretende narrar um drama ordinário, que retrate de
forma realista e crua as gentes do sertão.4 O autor propõe uma narrativa de feitos
extraordinários, de realizações monumentais de honra e sangue associadas aos eventos
da Pedra do Reino, Pedra Bonita ou Reino Encantado – denominações atribuídas a um

4

Neste sentido, Suassuna se afasta das vertentes regionalista e neo-realistas instituídas a partir da geração
do “Romance de 30”.
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movimento messiânico sebastianista que se desenvolveu na primeira metade do século
XIX, na região de Vila Bela (que abrangia territórios dos municípios atuais de Serra
Talhada e São José do Belmonte), divisa dos estados de Pernambuco, Paraíba e Ceará.
Ao escolher tal tema para seu romance epopeico, Suassuna parece visar um
duplo objetivo. Em primeiro lugar, render homenagem a Euclides da Cunha, a respeito
do qual frequentemente revela admiração, em especial por ter sido o autor d’Os Sertões
homem que, a despeito de suas raízes urbanas e republicanas, ter revelado singular
sensibilidade para apreender as coisas do sertão;5 como Euclides, Suassuna escolhe
como tema de sua obra maior um movimento messiânico-sebastianista ocorrido nos
sertões do nordeste brasileiro no século XIX. Em segundo lugar, ao eleger como tema o
movimento da Pedra do Reino, Suassuna deseja enfatizar a formidável extensão do
desafio a que se dispõe enfrentar. Se o movimento de Canudos serviu, com Euclides da
Cunha, para reforçar os discursos que atribuíam ao sertão características de
primitivismo, arcaísmo, imobilidade histórica, superstição, fanatismo e milenarismo –
que o colocavam, então, em antítese ao movimento progressista, racional e positivista
da República – Suassuna pretende provar que mesmo um movimento messiânico ainda
mais espantoso às sensibilidades republicanas (pois que envolveu não apenas a espera
do Desejado, mas também sacrifícios rituais de homens e de animais) pode ser narrado
de forma a corroborar sua premissa básica de vida e de literatura, que é a presunção de
que “o bem era o rural, o mal era o urbano”.
Ao sintetizar desta forma sua premissa de vida pessoal e artística – a presunção
de que “o bem era o rural, o mal era o urbano” – Suassuna revela que seu pensamento é
essencialmente norteado pela dicotomia campo versus cidade, litoral versus sertão. Tal
dicotomia assume, em seus argumentos, o papel que Roger Chartier define como
“classificação” ou “delimitação” que organiza a “apreensão do mundo social”; a
oposição rural e urbano se mostra, em Suassuna, uma “categoria fundamental de
percepção e de apreensão do real”, um “esquema intelectual incorporado”, pelo qual “o
presente pode adquirir sentido”, o outro se torna inteligível e o espaço se mostra
passível de ser decifrado:

5

“Eu sempre leio Euclides da Cunha com um sentimento misto de admiração e, ao mesmo tempo, com
muito cuidado, mas também com muito respeito pelo grande escritor que ele é. Eu me considero um
escritor da mesma linhagem dele. Se eu fosse escolher uma figura paterna na literatura brasileira seria
Euclides da Cunha. Eu me auto-analisando descobri que na minha admiração por Euclides tinha uma
componente emocional ligada a meu pai. Porque meu pai o admirava profundamente. O primeiro
exemplar de Os Sertões que eu li foi da biblioteca do meu pai” (in MOURA, 2002, p. 60).
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A história cultural, tal como a entendemos, tem como principal objeto
identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma
determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler. Uma
tarefa deste tipo supõe vários caminhos. O primeiro diz respeito às
classificações, divisões e delimitações que organizam a apreensão do
mundo social como categorias fundamentais de percepção e de
apreciação do real. Variáveis consoante as classes sociais ou os meios
intelectuais, são produzidas pelas disposições estáveis e partilhadas,
próprias do grupo. São estes esquemas intelectuais incorporados que
criam as figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, o
outro tornar-se inteligível e o espaço ser decifrado (CHARTIER, 2002,
p. 17).

Diferentes autores já procuraram enfatizar a necessidade de se abordar a relação
entre o rural e o urbano, na história brasileira, a partir de suas relações de
complementariedade e não de oposição. Porém, como destaca Janaína Amado, quando o
pensamento em torno do urbano e do rural se orienta pela definição de “sertão”, a
dicotomia e oposição se mostram enraizadas. Para a autora, o jogo de espelhos foi, ao
longo da história do pensamento social brasileiro, a única forma de se pensar “litoral” e
“sertão” como categorias complementares; neste jogo, “uma [categoria] foi sendo
construída em função da outra, refletindo a outra de forma invertida”:

Desde os primeiros anos da Colônia, acentuando-se com o passar do
tempo, “litoral” e “sertão” representaram categorias ao mesmo tempo
opostas e complementares. Opostas, porque uma expressava o reverso
da outra: litoral (ou “costa”, palavra mais usada no século XVI)
referia-se não somente à existência física da faixa de terra junto ao
mar, mas também a um espaço conhecido, delimitado, colonizado ou
em processo de colonização, habitado por outros povos (índios,
negros), mas dominado pelos brancos, um espaço da cristandade, da
cultura e da civilização [...] Ambas foram categorias complementares
porque, como em um jogo de espelhos, uma foi sendo construída em
função da outra, refletindo a outra de forma invertida, a tal ponto que,
sem seu principal referente (litoral, costa), “sertão” esvaziava-se de
sentido, tomando-se ininteligível, e vice-versa (AMADO, 1995, p. 148149).

A lógica das oposições dicotômicas que preside as abordagens do sertão é
também cristalizada nas tradições literárias. Para o pesquisador português Fernando
Cristóvão, o tema do “sertão”, na literatura brasileira, nasce da confluência de três
relações de oposição:

Na literatura brasileira o tema do sertão, que tão grande fortuna irá
conhecer depois do Romantismo, nasce da confluência de três vetores
que em muito condicionarão o seu entendimento: o das descrições da
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terra brasílica versus terra lusitana, o mundo rural versus mundo
urbano, o do tempo passado versus tempo presente. Pode-se afirmar,
por isso, que desde muito cedo a realidade sertaneja se afirmou como
área de confrontos, como espaço privilegiado de interrogações e
questionamentos, como substância de mitologias. Por outras palavras,
o sertão é lugar que, simultaneamente, se afirma e se nega, é tempo
sobretudo de outros tempos, é reino do fantástico e do mítico
(CRISTÓVÃO, 1993-1994, p. 43).

No primeiro folheto do Romance da Pedra do Reino – intitulado “Pequeno
cantar acadêmico a modo de Introdução” – Pedro Diniz Quaderna, que se encontra no
pavimento superior do prédio da Cadeia, inicia desta forma sua narrativa: “Daqui de
cima [...] o que eu vejo agora é a tripla face, de Paraíso, Purgatório e Inferno, do Sertão”
(RPR, folheto I, p. 3). Para Fernando Cristóvão, as abordagens literárias do sertão
podem ser classificadas nestas três categorias propostas por Suassuna/Quaderna. Em
suas

representações,

a

literatura

construiu

o

sertão,

enquanto

território

oposto/complementar ao do litoral, ora como espaço idílico e paradisíaco, ora como um
inferno de violência, miséria e injustiça, e ora como um purgatório, território em que se
deveria operar “uma travessia de purificação na busca de uma sabedoria transfiguradora
da vida” (CRISTÓVÃO, 1993-1994, p. 50).
A face Paraíso do sertão conduz a narrativa de romances como O Sertanejo, de
1875, de José de Alencar, “a obra-prima e de síntese do sertão romântico e tranquilo,
onde a paz e a felicidade se dão as mãos para que tanto o senhor como o servo se sintam
felizes”. Já o Sertão-Inferno seria inaugurado, na literatura, em 1876, com O Cabeleira,
de Franklin Távora, romance que aborda as origens do cangaço no Nordeste, e teria seu
ápice com Os sertões, de Euclides da Cunha (1902), e Vidas secas, de Graciliano
Ramos (1938). Os ideais republicanos que animavam Euclides da Cunha fizeram do
sertão território da negação: terra sem lei e sem Estado, onde dominavam senhores de
jagunços; terra avessa aos trilhos da civilização, terra sem estradas, sem progresso.
Trazer o sertão para a unidade nacional significava negá-lo, urbanizá-lo, modernizá-lo.
O Sertão-Inferno é castigado pelo sol, pela seca, pela violência de cangaceiros e
volantes, pela crueza das relações de poder, pela aridez das relações pessoais:

Na visão edênica e idílica do sertão, a seca pouco mais era que forma
de valorização da natureza na fase posterior às chuvas, de ocasião
providencial para se evidenciar o poder protetor e salvador dos
senhores e de exaltação comovida das caridades das sinhás. Mas, à
medida que se torna claro que os poderosos não são modelos de
virtude, que o bem nem sempre é premiado nem o mal castigado, um
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novo olhar vai observando o sertão causticado e miserável, e um novo
entendimento se desenrola. Afinal, o sertão é mais inferno que
paraíso, e talvez esteja mais sob o signo da desordem, da violência e
do demônio, que da harmonia, da paz e de Deus (CRISTÓVÃO, 19931994, p. 49).

“Anda, condenado do diabo”, era como Fabiano, protagonista de Vidas secas,
interpelava seu filho mais velho, exausto pelas caminhadas nas terras áridas do agreste,
confirmando a abordagem de Graciliano Ramos do sertão como Inferno. Vidas secas
remete, ainda, a outro momento relevante da produção ficcional brasileira que aborda a
aridez e a violência do sertão: o do chamado “Romance de 30”, ciclo inaugurado em
1928, com a publicação de Bagaceira, de José Américo de Almeida, e que ainda contou
com obras de autores como Rachel de Queiroz (O Quinze, 1930), José Lins do Rego
(Bangüê, 1934) e Jorge Amado (Capitães da Areia, 1937). Na avaliação e síntese
propostas por Igor Rossoni,

O tema do sertão, recorrente na Literatura nacional, evolui a partir dos
primórdios da prosa de ficção romântica sertanista de José de Alencar,
Bernardo Guimarães, Taunay [...]; estende-se por textualizações prémodernistas, capitaneadas por Euclides da Cunha, e se intensifica com
maior propriedade com o exercício estético da Geração Modernista de
30, principalmente pelas lides de José Américo de Almeida, José Lins
do Rego, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, dentre outros. Pode-se
dizer que, de modo geral, para esses autores, aspectos da terra, da cor
local, das reverberações geográficas e socioculturais nortearam a
tônica de criação de um dado universo por eles estereotipado, ou seja,
construíram representações do sertão como lugar marcado por
intempéries climáticas e pelo descaso governamental. Desse modo, a
produção de 30, privilegiando aspectos físicos do espaço, produz
discursos calcados em denúncias, protestos e, por vezes, irônica crítica
social (ROSSONI, 2008, p. 1).

Por fim, a construção do Sertão-Purgatório é caracterizada pela apreensão deste
território como lugar de penitencia e de reflexão. Para Fernando Cristóvão, esta vertente
literária de representação do sertão se inaugura com Bernardo Guimarães, com O
Ermitão de Muquém (1869), romance em que o protagonista se retira para o “sertãodeserto” para levar uma vida de penitência e purificação de seus pecados. A
representação do sertão como Purgatório culminaria com Grande sertão: veredas, de
Guimarães Rosa:

Aquele que mais profundamente penetrou nos mistérios do sertãopurgatório foi Guimarães Rosa, conseguindo fazer do sertão um tema

17
universal [...]. Explorando veredas e trilhos, fez do Grande sertão:
veredas uma verdadeira epopeia moderna, na medida em que o
romance é capaz de simbolizar, nos nossos tempos, o que o poema
épico já conseguiu nos tempos passados. Como no purgatório de
Dante, duma forma especial, Rosa soube construir a arquitetura
problemática da condição humana surpreendida nas suas sortidas
voltas, compromissos e interrogações da perigosa aventura do viver
(CRISTÓVÃO, 1993-1994, p. 52).

Fernando Cristóvão classifica o Romance d’A Pedra do Reino entre as obras que
tratam o Sertão como Purgatório, uma vez que, nele, um futuro de abundância e
liberdade somente se realizaria após um “desencantamento” que, por sua vez, para ser
alcançado, exigiria o sacrifício e o sangue dos sertanejos. No Romance, as pedras do
reino remetem a um “castelo encantado, do qual somente o sangue nos podia lavar
acabando de vez com a miséria do sertão e fazendo todos nós felizes, ricos, belos,
poderosos, eternamente jovens e imortais” (CRISTÓVÃO, 1993-1994, p. 52; RPR, folheto
III, p. 25). Porém, a pretensão do Romance d’A Pedra do Reino é a de justamente,
conforme afirmado por Quaderna no início da narrativa, contemplar a “tripla face” do
Sertão. Se o Sertão de Suassuna é um purgatório, como indicou Cristóvão, ele também é
o Paraíso, pois nele se se encontram acolhidos os valores autênticos da justiça e da
honra, e também é Inferno, já que este mundo encantado de nobreza e valentia não
disfarça a pobreza e a aridez das terras e das gentes sertanejas:

Tudo isso me ajudava, aos poucos, a entender cada vez melhor a
história da Pedra do Reino e a me orgulhar da realeza e cavalaria dos
meus antepassados. Tornava também o mundo, aquele meu mundo
sertanejo, áspero, pardo e pedregoso, um Reino Encantado,
semelhante àquele que meus bisavós tinham instaurado e que ilustres
Poetas-Acadêmicos tinham incendiado de uma vez para sempre em
meu sangue. Minha vida, cinzenta, feia e mesquinha, de menino
sertanejo reduzido à pobreza e à dependência pela ruína da fazenda do
Pai, enchia-se dos galopes, das cores e bandeiras das Cavalhadas, dos
heroísmos e cavalarias dos folhetos (RPR, folheto XIII, p. 62-63).

Se Fernando Cristóvão vê em Grande sertão: veredas uma “verdadeira epopeia
moderna”, Suassuna faz o mesmo em relação ao seu Romance d’A Pedra do Reino. E é
por isto que ele alimenta uma pretensão universalista para sua obra que, tratando do
Sertão, trate também do Nordeste e do Brasil. A abordagem de Suassuna, neste aspecto
se aproxima da premissa básica de Guimarães Rosa: se, para este último, “o sertão está
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em toda parte” ou “o sertão é do tamanho do mundo”, para Suassuna, “o sertão é um
palco desmedido”.
Neste sentido, identificar os procedimentos narrativos empregados por Suassuna,
no Romance d’A Pedra do Reino, em sua construção de um sertão dotado de grandeza
épica, é o objetivo central desta dissertação de Mestrado.

Esse trabalho se organiza em quatro seções. Na primeira, discorremos sobre os
elementos que Ariano Suassuna identifica como “influências poderosas na minha vida”,
enfocando a trajetória política de sua família, em particular a de seu pai, ex-Presidente
do Estado da Paraíba, assassinado em 1930. O capítulo procura associar essa trajetória
com a inversão dos termos da oposição valorativa operada por Ariano Suassuna, a partir
da qual o autor passou a associar o “bem” ao rural e o “mal” ao urbano.
O segundo capítulo apresenta uma exposição dos eventos históricos que se
desenrolaram, entre 1836 e 1838, no então município de Vila Bela (atual Serra
Talhada), em território que foi posteriormente desmembrado para a criação do
município de São José do Belmonte, em Pernambuco, divisa com os estados da Paraíba
e Ceará. Em um segundo momento, nesta mesma seção, analisaremos o tratamento
conferido a este episódio por cronistas e literatos antecessores a Ariano Suassuna,
dentre os quais destacamos: Antônio Áttico de Souza Leite, Euclides da Cunha, Nina
Rodrigues e José Lins do Rego.
O terceiro capítulo trata mais especificamente dos recursos narrativos
empregados por Ariano Suassuna com o intuito de apreender os acontecimentos da
Pedra do Reino como uma grande epopeia na qual se encontrariam implícitos os
elementos fundamentais da identidade sertaneja e, mais amplamente, brasileira.
Por último, o capítulo quarto trata do papel atribuído por Ariano Suassuna à
cultura oral nordestina enquanto elemento fundamental para a preservação das raízes
identitárias da cultura brasileira. Na visão do autor, seria esta tradição oral, alimentada
por cantadores de feira e romances de barbante, que atuaria como elemento propiciador
da síntese entre diferentes elementos étnicos (o branco europeu e ibérico, o negro
africano e o indígena) e as variações sociais (elite e povo, erudito e popular) que, na
visão do autor, forjaria a “Nação Castanha”, a nação mestiça – nem branca, nem negra
nem indígena, mas uma nação sintetizada em “castanha” – grandiosa, honrada, gloriosa
e épica do Brasil.
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1 ARIANO SUASSUNA E SEU (NÃO-) LUGAR SOCIAL
A história da minha família é uma verdadeira Epopéia, escrita
segundo a receita do Retórico e gramático de Dom Pedro II, o Doutor
Amorim Carvalho: uma história épica, com Cavaleiros armados e
montados a cavalo, com degolações e combates sangrentos, cercos
ilustres, quedas de tronos, coroas e outras monarquias – o que sempre
me entusiasmou, por motivos políticos e literários que logo
esclarecerei (RPR, folheto IV, p. 30-31).
A vida e a morte do meu Bisavô, do meu Avô, do meu Pai e de meu
Padrinho, marcaram meu sangue para sempre, mas me deram também,
desde eu menino, a exaltada convicção de que a Vida era uma Fera, ao
mesmo tempo dura, perigosa, nobre, cruel e exaltadora; o
pressentimento de que havia ideias – como a honra sertaneja, por
exemplo – que exigiam nossa fidelidade e que poderiam, em dados
momentos, exigir nossa morte (Ariano Suassuna, História d’O Rei
Degolado nas caatingas do sertão, 1977, p. 85-86).

Na “Dedicatória” do Romance d’A Pedra do Reino, Ariano Suassuna presta
homenagem a treze pessoas, identificadas como “santos, poetas, mártires, profetas e
guerreiros do meu mundo mítico do Sertão”. Em primeiro lugar, com destaque entre os
homenageados, grafado em caixa alta, se encontra o nome do pai do autor, João
Suassuna. Na sequência, seguem “santos” e “profetas”, como Antônio Conselheiro;
“poetas”, como José de Alencar, Sylvio Romero, Euclides da Cunha, Leandro Gomes
de Barros e José Lins do Rego; “guerreiros”, como o célebre cangaceiro Jesuíno
Brilhante;6 alguns familiares e parentes e, ainda, dois nomes cujas trajetórias de vida
estão indissociavelmente ligadas à de João Suassuna: José Pereira Lima e João Duarte
Dantas.
João Suassuna, José Pereira Lima e João Duarte Dantas, além de laços de
fidelidade política e ligações familiares, estavam unidos, no final da década de 1920, em
torno de um inimigo comum: João Pessoa. José Pereira Lima foi o líder do principal
movimento de revolta contra o governo de João Pessoa, à época Presidente do Estado da
Paraíba (cargo equivalente ao atual Governador). João Duarte Dantas foi o homem que,
com dois tiros de revólver, assassinou João Pessoa no dia 26 de julho de 1930, na
Cafeteria Glória, centro de Recife. João Suassuna, que era casado com uma prima de
João Dantas, foi denunciado, logo após a vitória do golpe militar comandado por
Getúlio Vargas, como cúmplice e possível mandante do assassinato de João Pessoa e
6

É bem provável que, nesta categoria, “guerreiros”, Suassuna também incluísse o nome de outro
homenageado, José Pereira Lima. Quanto à categoria dos “mártires”, podem ser conjecturados os nomes
do próprio pai de Ariano Suassuna, João Suassuna, e também o de João Duarte Dantas.
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terminou morto a tiros, no Rio de Janeiro, em 09 de outubro de 1930, numa ação nunca
oficialmente esclarecida, mas na qual era possível insinuar a participação de aliados e
parentes do ex-governador em uma missão de vingança política e familiar.
João Pessoa, nascido na cidade paraibana de Umbuzeiro, era um homem
acostumado ao exercício do poder. Em 1930 ele era Presidente do Estado da Paraíba e
candidato a Vice-Presidente da República na chapa da Aliança Liberal, encabeçada por
Getúlio Vargas. Esta familiaridade com as instâncias de poder do Estado, em âmbito
regional e nacional, era, na realidade, uma característica de sua família, uma das mais
tradicionais do Nordeste. Seu tio-avô, o Barão de Lucena, foi, durante o Império,
Presidente da Província de Pernambuco e, com o início da República, Ministro da
Fazenda no governo de Deodoro da Fonseca. Seu tio, Epitácio Pessoa, foi senador,
Ministro da Justiça no Governo de Campos Sales e Presidente da República (19191922), após derrotar a candidatura do baiano Rui Barbosa.
Mas esta proximidade constante com os ambientes do poder estatal cobrava seu
preço a João Pessoa. Seus adversários diziam que ele, por se acostumar demais com os
corredores e gabinetes dos palácios de governo, estava a perder o tino no trato dos
assuntos relativos ao mundo do sertão. Na verdade, quando se tornou presidente da
Paraíba, em 1928, graças ao apoio decisivo do tio Epitácio Pessoa, João há tempos
estava radicado na capital federal. Desde 1909 ele atuava como advogado do Ministério
da Fazenda e da Marinha e, logo após a posse de seu tio na Presidência da República,
em 1919, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Militar.
Ao tomar posse como Presidente da Paraíba, João Pessoa anunciou sua
disposição em “moralizar” os costumes políticos; segundo ele, era necessária uma
“vassourada em regra” para “purificar a vida pública” (Cf. RODRIGUES, 1981, p. 8).
Essa campanha de moralização, revelou-se depois, tinha um alvo certo: o poder local
exercido por grandes fazendeiros no interior do estado.
João Pessoa adotou diversas medidas orientadas pelo objetivo de fortalecer o
poder público estadual a expensas das prerrogativas usufruídas pelos municípios e que
conferiam autoridade e distinção a seus chefes. Dentre estas medidas, a que redundou
em maior impacto foi a modificação da estrutura tributária do estado, mediante a criação
de impostos extraordinários para a circulação de mercadorias nas rotas terrestres que
ligavam as cidades do interior com os outros estados do Nordeste. A ideia de João
Pessoa era centralizar o comércio regional na capital – na época, a cidade da Paraíba –
fazendo de seu porto, Cabedelo, o portal privilegiado de entrada e saída de produtos;
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desta forma, se fortaleceriam as finanças do tesouro provincial às custas do retraimento
comercial das cidades do interior.
As medidas adotadas por João Pessoa, ao identificarem no poder político e
econômico dos chefes municipais a origem dos “vícios” que contaminavam as práticas
políticas, provocou a oposição de várias lideranças do interior sertanejo, como José
Pereira Lima – descendente de Manoel Pereira que, um século antes, havia comandado
as forças que puseram fim às monarquias da Pedra do Reino –, da cidade de Princesa
Isabel, Duarte Dantas, do município de Teixeira, e João Suassuna, de Catolé do Rocha,
que fora Presidente da Paraíba nos anos anteriores ao início do mandato de João Pessoa.
A tensão entre o Presidente do Estado e estes chefes do interior podem ser
classificadas como parte do sistema político que foi denominado por Victor Nunes Leal
como “coronelismo”, pelo qual o poder de Estado seria exercido mediante acordos e
concessões mútuas entre o poder central (no âmbito federal ou estadual) e os
representantes do poder local. Este sistema foi definido da seguinte forma por José
Murilo de Carvalho:

O coronelismo é, então, um sistema político nacional, baseado em
barganhas entre o governo e os coronéis. O governo estadual garante,
para baixo, o poder do coronel sobre seus dependentes e seus rivais,
sobretudo cedendo-lhe o controle dos cargos públicos, desde o
delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu
apoio ao governo, sobretudo na forma de votos. Para cima, os
governadores dão seu apoio ao presidente da República em troca do
reconhecimento deste de seu domínio no estado. O coronelismo é fase
de processo mais longo de relacionamento entre os fazendeiros e o
governo. O coronelismo não existiu antes dessa fase e não existe
depois dela. Ele morreu simbolicamente quando se deu a prisão dos
grandes coronéis baianos, em 1930. “Foi definitivamente enterrado em
1937, em seguida à implantação do Estado Novo e à derrubada de
Flores da Cunha, o último dos grandes caudilhos gaúchos”
(CARVALHO, 1997).

Há que se considerar, no entanto, que homens como José Pereira Lima e João
Suassuna não eram apenas chefes locais, buscando assegurar suas prerrogativas de
mando em seus territórios do interior. Ambos dispunham de uma grande rede de
aliados, em diferentes cidades, que o tornavam capazes de reclamar posições de poder
muito além dos estritos limites municipais. José Pereira e João Suassuna não
procuravam simplesmente proteger o poder local das investidas do poder estadual, mas
intervir diretamente no exercício deste poder estadual.
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O descontentamento dos chefes políticos do interior atingiu até mesmo um dos
ramos da família de Epitácio e João Pessoa: o dos Pessoa de Queiroz, sediados em
Pernambuco onde comandavam firmas dedicadas ao comércio e um jornal de grande
circulação, o Jornal do Commercio de Recife. Duas motivações parecem ter
impulsionado os Pessoas de Pernambuco à oposição em relação aos da Paraíba. Em
primeiro lugar, a política tributária imposta por João Pessoa trazia inconvenientes
também para fazendeiros e comerciantes de outros estados; impedidos, na prática, de
comercializar diretamente com as cidades do interior da Paraíba, eram obrigados a
comercializar seus produtos no mercado da capital, que trataria, então de fazer escoar as
mercadorias para o sertão; mercadorias oriundas de Flores, Pernambuco, separada da
paraibana Princesa pelo rio Pajeú, tinham que percorrer um longo caminho até a cidade
da Paraíba, no litoral, para depois serem revendidas em Princesa. Em segundo lugar,
quando bancou a indicação para a Presidência da Paraíba de seu sobrinho João, que se
encontrava radicado no Rio de Janeiro já há quase duas décadas, Epitácio Pessoa parece
ter frustrado as pretensões de seus parentes residentes em Pernambuco, especialmente
de Francisco Pessoa de Queiroz, um dos proprietários do Jornal do Commercio de
Recife e, na época, deputado federal por Pernambuco.
O fato é que, a partir da promulgação da lei tributária de João Pessoa, em
novembro de 1928, o Jornal do Commercio passou a publicar frequentes matérias
negativas sobre o presidente do estado vizinho, que era denominado com as alcunhas de
“João Porteira” e “João Cancela” e qualificado como “vulgar e desprezível caluniador”
(Cf. RODRIGUES, 1981, p. 13). Em resposta, o diário A União, da Paraíba, aliado aos
interesses de João Pessoa, tratava os Pessoa de Queiroz como mentirosos e desvairados.
A política tributária de João Pessoa acabou sendo suspensa em julho de 1929,
em função de uma sentença judicial proferida em favor de empresas comerciais que
questionaram a constitucionalidade da lei promulgada pelo presidente da Paraíba. Mas o
clima de desconfiança e conflito entre João Pessoa e os líderes políticos do interior se
intensificou nos meses seguintes.
Em agosto de 1929, João Pessoa anunciou publicamente sua recusa em apoiar a
chapa à Presidência da República encabeçada pelo paulista Júlio Prestes, patrocinada
pelo então ocupante do palácio do Catete, Washington Luiz. João Pessoa não só
comprometeu-se em apoiar a candidatura de oposição articulada pelas lideranças
políticas da Aliança Liberal, concentradas, principalmente, no Rio Grande do Sul e em
Minas Gerais, como também cedeu seu nome para compor, como candidato a Vice-
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Presidente, a chapa que tinha o nome de Getúlio Vargas como candidato à Presidência
da República.
Esta decisão de João Pessoa não chegou a provocar novas cisões entre o
Presidente do Estado e as demais lideranças políticas da Paraíba, provavelmente porque
estas últimas divisavam, na opção do Presidente, indícios de uma estratégia política
comandada por Epitácio Pessoa, a quem nem mesmo José Pereira, o mais poderoso
chefe político do sertão da Paraíba, ousava, naquele momento, contestar.
As cisões surgiram, e se aguçaram, porém, no desdobramento do processo
eleitoral. Simultaneamente às eleições para Presidente e Vice da República, previstas
para 01 de março de 1930, deveria ocorrer também o pleito para composição do
Legislativo Federal. No momento de definir a chapa dos candidatos a senador e a
deputado federal pelo Partido Republicano Conservador da Paraíba, quando faltavam
menos de duas semanas para a realização das eleições, João Pessoa usou seu poder
pessoal para compor a chapa exclusivamente com nomes de sua confiança, preterindo as
reivindicações das lideranças políticas do interior. Até mesmo nomes como o de João
Suassuna, então deputado federal e ex-Presidente do Estado, mas aliado de José Pereira,
teve negada sua pretensão de disputar a reeleição pelo partido (cf. RODRIGUES, 1981).
A definição dos nomes dos candidatos a senador e a deputado federal pela
Paraíba, feita de forma unilateral por João Pessoa, foi o estopim que terminou por fazer
explodir, em toda sua violência, as tensões entre o Presidente do Estado e os líderes do
interior aliados a José Pereira.
Poucos dias depois de anunciada a lista dos candidatos paraibanos ao
Legislativo, em 22 de fevereiro de 1930, José Pereira encaminhou um telegrama a João
Pessoa, declarando seu rompimento político em relação ao Presidente do Estado e sua
disposição em apoiar a candidatura a presidente de Júlio Prestes, apoiada por
Washington Luiz. Dizia o telegrama:
Dr. João Pessoa – Acabo de reunir amigos e correligionários aos quais
informei do lançamento da chapa federal. Todos acordaram mesmo
que V. Excia., escolhendo candidatos à revelia Comissão Executiva,
caracteriza palpável desrespeito aos respectivos membros. A
indisciplina partidária que ressumbra do ato de V. Excia, inspirador de
desconfianças no seio do epitacismo, ameaça de esquecimento os mais
relevantes serviços dos devotados à causa do partido. [...] Por isso
tudo delibero adotar a chapa nacional, concedendo liberdade a meus
amigos para usarem direito voto consoante lhes ditar opinião,
comprometendo-me ainda defendê-los se qualquer ato de violência do
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governo [estadual] atentar contra direito assegurado Constituição.
Saudações. José Pereira.7

O telegrama deixava clara a intenção de José Pereira em utilizar-se, para fazer
oposição a João Pessoa, de duas das principais vantagens que o distinguiam como chefe
político: no plano socialmente horizontal, uma extensa rede de aliados, composta de
fazendeiros e lideranças políticas de diferentes municípios, prontos a lhe demonstrar
lealdade e que, no texto dirigido ao Presidente da Paraíba, são descritos como “amigos e
correligionários”; no plano vertical, uma teia de clientes que lhe prestavam serviços
como homens de armas e que, gabava-se em outras oportunidades José Pereira, poderia
chegar a alcançar até dois mil indivíduos;8 era a esses homens de armas, jagunços ou
capangas, que o remetente do telegrama dizia estar pronto a recorrer para garantir que
seus “amigos e correligionários” pudessem agir, durante as eleições, no sentido
contrário ao recomendado pelo destinatário da mensagem.
No sistema coronelista, o uso da violência, mediante a utilização de dependentes
em armas, era, muitas vezes, um dos ingredientes utilizados pelos chefes locais para
fortalecer suas posições nas negociações e conflitos com o poder central. Assim, contar
com o serviço de homens em armas era algo recorrente entre os chefes políticos do
interior. A extensão do poder e do prestígio de um líder era, frequentemente, aferida a
partir da contagem dos homens armados que este mantinha em sua clientela. Estes
capangas poderiam, a depender da vontade de seu patrono, desempenhar, inclusive,
ações reclamadas pelas autoridades públicas. Antes do confronto com João Pessoa, por
exemplo, José Pereira utilizou-se de seus homens para dar combate a grupos de
cangaceiros, como o de Lampião, ou revoltosos, como os integrantes da Coluna Prestes.
Mas, agora, José Pereira ameaçava lançar estes homens contra as tropas policiais legais
do Estado da Paraíba, que atendiam às ordens de João Pessoa.
A semana que intermediou o telegrama de José Pereira e o dia das eleições foi de
extrema tensão. João Pessoa, temendo um fiasco eleitoral da chapa presidencial da qual
participava, não podia deixar que, no interior, as eleições transcorressem sob o controle
absoluto dos “amigos e correligionários” de José Pereira. Tratou, então, de, em várias
7

O texto deste telegrama encontra-se disponível em vários sites da internet que abordam temas
relacionados à história do Estado da Paraíba, como o Clube da História (clubedahistoria.com.br), Cultura
Popular (culturapopular2.blogspot.com.br) e o Cariri Cangaço (cariricangaco.blogspot.com.br).
8
“Inconformado com a política anticoronelista e com os altos impostos cobrados pelo governador João
Pessoa, o fazendeiro e ‘coronel’ José Pereira [Lima], da cidade de Princesa, a quatrocentos quilômetros
da capital paraibana, armou 2 mil jagunços, assumiu o controle da cidade e decretou a instalação da
República de Princesa” (MORAIS, 1994, p. 213).
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localidades, substituir delegados e outras autoridades políticas, além de providenciar o
envio de tropas policiais que deveriam assumir o controle de várias cidades. João
Pessoa decidiu aceitar o desafio lançado por José Pereira.
No dia 28 de fevereiro, véspera da eleição, tropas da polícia paraibana chegaram
à cidade de Teixeira, distante apenas 140 quilômetros de Princesa e reduto da família
Dantas, uma das mais tradicionais aliadas de José Pereira. Travou-se intenso tiroteio.
José Pereira, cumprindo sua promessa, enviou homens para reforçar a defesa de
Teixeira. Iniciava-se a Revolta de Princesa, conflito que se estendeu por oito meses e
teve um saldo final de, aproximadamente, seiscentos mortos nos combates travados em
diferentes cidades do interior da Paraíba, além de vários outros, mortos em atentados ou
executados quando prisioneiros, como foram os casos João Pessoa, João Suassuna e
João Dantas.
Os conflitos continuaram após a realização das eleições e por uma razão
evidente: José Pereira e seus aliados – notadamente os Suassunas, os Dantas e os Pessoa
de Queiroz – não pretendiam apenas garantir o controle do processo eleitoral nas
cidades em que exerciam influência, mas, principalmente, apear João Pessoa do palácio
de governo da Paraíba. Os revoltosos de Princesa pareciam dispor de superioridade
numérica: enquanto José Pereira dizia contar com mais de dois mil homens em armas, a
Polícia Militar do Estado contava, em 1930, com não mais do que 870 integrantes,
incluindo o pessoal não combatente (músicos e ordenanças).9 Além do mais, a aliança
com os Pessoa de Queiroz revelou-se extremamente útil; por meio dela era possível
obter recursos e logística para a aquisição de armas e suprimentos, além do acesso às
páginas do Jornal do Commercio para a divulgação da causa das “tropas libertadoras”,
como gostavam de se autodenominar as forças comandadas pelo líder de Princesa.
Porém, apesar destes trunfos, José Pereira sabia que não poderia simplesmente
destituir João Pessoa; nenhum governo federal, mesmo o governo de um aliado, como
se tornou Washington Luiz, poderia tolerar a deposição de um Presidente de Estado por
um grupo de chefes políticos e seus capangas. João Pessoa somente poderia ser afastado
do comando das instâncias de governo se esta ação de destituição partisse de uma
autoridade reconhecida. A estratégia de José Pereira, então, seria a de sustentar o
conflito, além de alastrá-lo pelo interior da Paraíba, de forma a tornar evidente a

9

Cf. Rodrigues (1981, p. 29). Mas é evidente que a este contingente “legal” deveriam ser acrescidos os
clientes armados dos Pessoas e de seus aliados.
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incapacidade de João Pessoa em manter a ordem pública e, assim, dar o pretexto para
uma intervenção federal no Estado, mediante o afastamento de seu Presidente.
Os resultados da eleição presidencial de primeiro de março – a chapa de Júlio
Prestes e Vital Soares (Presidente do Estado da Bahia) obteve quase o dobro dos votos
conferidos a Getúlio Vargas e João Pessoa – fortaleceram a estratégia de José Pereira.
Com a vitória de Júlio Prestes, José Pereira e João Suassuna – que era, na época,
deputado federal – se tornaram os principais aliados, na Paraíba, do atual e do futuro
Presidente da República. É certo que, aqui e ali, ouviam-se manifestações de aliados da
candidatura Getúlio Vargas-João Pessoa que apontavam para uma linha de ação pautada
pela contestação do resultado eleitoral e pela mobilização de forças para impedir a posse
do candidato eleito. Mas, com o passar dos meses, esta linha de ação parecia se
enfraquecer. Em junho, um dos principais líderes da Aliança Liberal, o gaúcho Borges
de Medeiros, já reconhecia a vitória de Júlio Prestes.
Mas existiam dúvidas quanto à legalidade de um ato direto do Presidente da
República em decretar a intervenção em um estado. Para muitos, era necessário que a
intervenção federal fosse precedida de uma declaração do próprio Presidente do Estado
reconhecendo o estado de desordem e sua incapacidade de superá-lo sem ajuda do poder
federal. Isolado em seu estado, e com apoios reduzidos no âmbito federal, muitas foram
as pressões sofridas por João Pessoa para admitir sua derrota e solicitar a ação federal.
A resposta do Presidente do Estado, ainda que estampasse o vigor da determinação, não
deixava de transparecer a situação de fragilidade a que se encontrava reduzida a
autoridade de João Pessoa:

Querem a intervenção a todo custo: chegam a insinuar o absurdo de eu
mesmo a pedir para o meu Estado. Mas podem ficar certos de que esse
passo não darei absolutamente. E a autonomia do meu Estado hei de
defender, queira ou não queira o Dr. Washington Luiz, enquanto me
restar um vintém nos cofres públicos e um cartucho para queimar (in
RODRIGUES, 1981, p. 50-51).

Como João Pessoa não se dispunha a admitir encaminhar o pedido de
intervenção, outras alternativas foram buscadas. O presidente Washington Luiz
encaminhou mensagem ao Congresso Federal solicitando que o mesmo apreciasse a
situação da Paraíba e, caso tal análise atestasse a gravidade do problema, encaminhasse
ao Executivo uma solicitação de intervenção no Estado dominado pela insurreição. José
Pereira também agiu no sentido de escancarar a extensão do caos que caracterizava a
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administração pública na Paraíba. No início de junho, ele reuniu o prefeito e a Câmara
Municipal de Princesa que, juntos, aprovaram um decreto que proclamava a
independência do Município de Princesa, mediante sua separação do Estado da Paraíba.
Cópia do decreto foi encaminhado ao Congresso Federal e serviu para excitar os debates
em torno da necessidade de intervenção federal na Paraíba.
O Romance d’A Pedra do Reino cita explicitamente José Pereira Lima e o
episódio da independência de Princesa:
Luís do Triângulo era parente de Dom José Pereira Lima, aquele
mesmo Fidalgo sertanejo que, em 1930, se rebelara contra o Governo,
tornando-se Rei-Guerrilheiro de Princesa, proclamando a
independência do município com hino, selo, bandeira, Constituição e
tudo, subvertendo o Sertão da Paraíba à frente do seu exército de dois
mil homens de armas, numa guerrilha heróica que o governo do
Presidente João Pessoa em vão tentou vencer com sua Polícia. Nesse
Reino, ou Território Livre, de Princesa, o Rei era Dom José Pereira
Lima, o Invencível, e Luís do Triângulo, então com trinta e dois anos,
era o Condestável e Chefe do Estado-Maior (RPR, folheto III, p. 25).

Quando João Pessoa parecia cada vez mais isolado, um evento que não havia
sido previsto no cálculo político de qualquer dos envolvidos no episódio alterou
radicalmente o rumo dos acontecimentos. Este evento tinha raízes no início da Revolta
de Princesa, quando do envio de forças do governo para a cidade de Teixeira, terra de
Duarte Dantas, na véspera das eleições de primeiro de março. Naquela ocasião, as
forças policiais ocuparam a fazenda de Franklin Dantas, tio de Duarte Dantas, e, além
de incendiá-la, levaram preso um dos filhos de Franklin, Joaquim Dantas, que foi
mantido incomunicável por mais de dois meses. Com a prisão de Joaquim, Franklin,
receoso pela segurança de seu outro filho, João Duarte Dantas, decidiu retirá-lo do
cenário da guerra e encaminhá-lo para um refúgio em Olinda, onde a família também
tinha propriedades.
João Dantas foi para Olinda, mas não se afastou dos conflitos. Lá, ele passou a
recorrer ao Jornal do Commercio de Recife para desferir virulentos ataques a João
Pessoa; “palhaço”, “espírito fútil”, “biltre”, “patife, “bandido”, “vilão” eram apenas
alguns dos qualificativos empregados por Dantas para se referir ao Presidente da
Paraíba. Em contrapartida, o jornal A União, da Paraíba, ligado a João Pessoa,
contemplava João Dantas e toda sua família com adjetivos não menos torpes; os títulos
de alguns de seus artigos publicados nesta época são suficientes para evidenciar o grau
de agressividade que cindia as lideranças políticas do estado: “A perversidade e a
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cobardia dos Dantas”; “A fisionomia moral de um caluniador”; “Cangaceiro de gravata:
Duarte Dantas”; “Caluniador e poltrão”; “Cangaceiro de gravata II: Franklin Dantas”
(cf. RODRIGUES, 1981, p. 63).
João Dantas era advogado (como, aliás, também eram Epitácio e João Pessoa e
quase todas as lideranças políticas do estado, formadas na Faculdade de Direito do
Recife) e tinha um apartamento no centro da capital paraibana, que lhe servia de
escritório. A polícia estadual, incapaz de ameaçar seriamente os redutos controlados por
José Pereira no interior, passou a realizar batidas policiais em residências mantidas na
capital pelas famílias identificadas como aliadas do chefe de Princesa, sob a alegação de
atender a denúncias de guarda de armas e munição que deveriam ser distribuídas aos
revoltosos do interior. Em uma destas incursões, em 10 de julho de 1930, a polícia
invadiu o apartamento de João Dantas, que era mantido fechado enquanto seu
proprietário permanecia no seu refúgio, em Olinda. Livros e móveis foram atirados na
calçada e incendiados. Diversos documentos – cartas, telegramas, anotações, registros –
foram apreendidos pela polícia. Dentre esta documentação havia um conjunto de cartas
trocadas por João Dantas com sua amante, Anayde Beiriz, uma jovem de 25 anos,
professora, poetisa e frequentadora de saraus na capital paraibana.10
Ao invadir [...] o sobrado do jovem advogado João Dantas –
conhecido correligionário de José Pereira e inimigo declarado do
governador –, os policiais encontraram material politicamente muito
mais explosivo do que balas e fuzis: pilhas de cartas de amor trocadas
entre Dantas e sua amante, a jovem e bela poetisa Anaíde Beiriz.
Nelas estavam descritas, com detalhadas minudências, as intimidades
do casal em seus encontros amorosos. Além das cartas, a polícia levou
inúmeras fotografias dos dois nus, em poses e situações eróticas. Ao
noticiar a apreensão do material, o diário oficial da Paraíba, A União,
anunciou que, embora o conteúdo das cartas e fotografias fosse
impublicável, tudo estava à disposição da população na redação
(MORAIS, 1994, p. 221).

Em 22 de julho, o jornal A União foi às ruas trazendo em destaque, em sua
primeira página, uma reportagem sobre o material apreendido no apartamento de João
Dantas. Na reportagem, Dantas é qualificado de “tarado” e o jornal anuncia sua intenção
de publicar, nas edições seguintes, trechos das inconfidências trocadas entre João
10

A vida de Anayde Beiriz foi tema de livro de José Joffily, advogado que se dedicou ao jornalismo e foi
eleito diversas vezes, entre as décadas de 1940 a 1960, deputado federal pela Paraíba. O livro de Joffily,
Anayde Beiriz – Paixão e morte na Revolução de 30, serviu de base para a transposição da vida de
Anayde ao cinema, no filme Parahyba, mulher macho, realizado por Tisuka Yamasaki em 1983.
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Dantas e seus correspondentes, entre os quais estava Anayde. Segundo o jornal, “com a
divulgação desse manancial de cartas, telegramas, instruções reservadas e confidências
da mais repugnante politicagem, esta folha realizará uma das mais sugestivas e
impressionantes reportagens”. O jornal não chegou a publicar as cartas trocadas entre os
amantes, mas cópias manuscritas das mesmas passaram a circular, de mão em mão, na
cidade da Paraíba.
Nas edições seguintes, A União deu destaque à viagem que faria, no dia 26 de
julho, o Presidente João Pessoa, com a finalidade declarada de visitar um amigo e
aliado, o juiz Francisco Tavares da Cunha Melo, que se recuperava de problemas de
saúde na capital pernambucana. Na data anunciada, João Pessoa foi até o Recife
acompanhado apenas de seu motorista; chegando à cidade, dirigiu-se primeiro a uma
joalheria, onde comprou alguns objetos, e em seguida para a Confeitaria Glória, ponto
tradicional da elite pernambucana. Na confeitaria, encontrou conhecidos e passou a
conversar. Um homem se aproximou: era João Dantas que, ao saber pelos jornais, em
Olinda, que João Pessoa viria para Recife, decidiu ir-lhe ao encontro. Postado alguns
passos atrás, um outro homem acompanhava Dantas – seu cunhado, Augusto Caldas.
João Dantas queria que João Pessoa soubesse quem seria o responsável por sua morte.
Por isto se apresentou: “– Sou o Dr. João Duarte Dantas, a quem tanto injuriastes e
ofendestes”. Ao concluir esta breve apresentação, João Dantas sacou seu revólver e
disparou dois tiros. Reagindo, um instante depois, o motorista de João Pessoa também
empunhou sua arma e disparou vários tiros. Um deles atingiu Dantas na cabeça, de
raspão; tiro que só se mostrou letal mais tarde, não pela extensão do ferimento, mas por
haver obstado a fuga, dele, João, e do cunhado, que não quis abandoná-lo ferido. Presos,
João e Augusto foram encaminhados à penitenciária do Recife (cf. RODRIGUES, 1981).
Ao tomar conhecimento das circunstâncias da morte de João Pessoa, José
Pereira teria dito simplesmente: “– Perdemos” (RODRIGUES, 1981, p. 67). Ele e seu
principal aliado, João Suassuna, sabiam que agora não haveria alternativa a Washington
Luiz. Ele teria que decretar a intervenção federal na Paraíba, mas agora não para apear
do poder o Presidente do Estado, mas sim para garantir a rendição das tropas apontadas
como as responsáveis pelo conflito e pela morte de João Pessoa: justamente as forças
comandadas por José Pereira a partir de Princesa.
Mas nem José Pereira nem João Suassuna conseguiram prever a extensão de sua
derrota. Eles admitiam o fato de haverem perdido uma guerra, que lhes parecia ganha,
pelo controle das instâncias de governo do estado. Mas acreditavam que, ancorados no
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apoio que desfrutavam junto a Washington Luiz, conseguiriam estabelecer algum tipo
de equilíbrio com o sucessor de João Pessoa e com as tropas federais que haveriam de
ser enviadas a Paraíba para garantir o sucesso da intervenção. Afinal José Pereira e João
Suassuna eram os líderes que poderiam representar os chefes locais e propor, ao
governo central, a renovação do “pacto coronelista”. Não perceberam que o ato de João
Dantas poderia ter consequências muito mais devastadoras. Quem percebeu foi um
outro paraibano, também da cidade de Umbuzeiro, como Epitácio e João Pessoa: Assis
Chateaubriand Bandeira de Melo.
Como João Pessoa e João Dantas, Assis Chateaubriand também estudara na
Faculdade de Direito de Recife, mas, ao término do curso, ao invés de se dedicar a
construir uma carreira política, preferiu apostar suas fichas no jornalismo. Em 1913,
com apenas vinte anos, já era redator-chefe do Diário de Pernambuco. Quatro anos
depois resolveu mudar-se para a capital federal, onde trabalhou, inicialmente, no
Correio da Manhã. Em 1924, ao comprar o periódico O Jornal, iniciou a montagem do
maior império de comunicações da primeira metade do século XX: o Diários
Associados. Quando João Pessoa foi assassinado, Chateaubriand comandava também a
revista O Cruzeiro, fundada em 1927, que chegou a exibir a maior tiragem entre as
publicações do gênero da América Latina.
Chateaubriand participou ativamente da campanha presidencial de março de
1930, apoiando a chapa de Getúlio Vargas e João Pessoa. Tornou-se amigo e
conselheiro de um dos principais líderes da Aliança Liberal, o Presidente de Minas
Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Também foi uma das vozes que mais
insistiu para que a Aliança Liberal não reconhecesse a vitória eleitoral de Júlio Prestes e
se dedicasse a preparar as condições para impedir a sua posse. Quando parecia se
esvaecer esta expectativa conspirativa, o cadáver de João Pessoa lhe inspirou renovado
e vigoroso fôlego.
Chateaubriand, a partir da redação de O Estado de Minas, coordenaria
pessoalmente a cobertura do crime por seus veículos de imprensa.
Na manhã seguinte [ao assassinato de João Pessoa], o Diário da Noite
do Rio – o campeão de vendagens da pequena rede, então com
tiragem de quase 150 mil exemplares diários – estampava a manchete
escandalosa, em três linhas, que tinha sido ditada letra por letra pelo
dono na noite anterior, por telefone: “João Pessoa ASSASSINADO! O
criminoso: João Duarte Dantas. O responsável: o governo federal”
(MORAIS, 1994, p. 221).
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Assis Chateaubriand convenceu familiares e aliados de João Pessoa que seu
sepultamento deveria se realizar no Rio de Janeiro e não em seu estado natal. O corpo
de Pessoa foi embalsamado e arranjou-se um navio para transportá-lo até a capital
federal. Arranjou-se também uma série de escalas para a viagem: Recife, Aracaju,
Salvador, Ilhéus, Vitória... Em cada uma destas cidades, o cadáver seria velado e
exibido, em meio a manifestações previamente organizadas, como prova da truculência
e arbitrariedade da política comandada por Washington Luiz e por seus aliados, como
Júlio Prestes e José Pereira Lima. Discursos inflamados afirmariam que a mesma
violência que ceifou a vida de João Pessoa havia, por vias tortuosas, fraudado o
resultado das últimas eleições presidenciais e impedido a vitória de Getúlio Vargas.
João Pessoa passou a ser o Cristo do civismo e a população que acompanhava as
manifestações era convidada a acertar contas com os “Judas” que o haviam traído.
Os adversários do governo federal usaram imediatamente o homicídio
para fins políticos. Multiplicaram-se os inflamados discursos em que o
cadáver de João Pessoa servia de libelo contra o governo central. Para
maior efeito, decidiu-se fazer o sepultamento não na Paraíba mas no
Rio de Janeiro; no percurso far-se-iam outros agitados
pronunciamentos. O corpo seguiu para a capital federal a bordo do
navio “Rodrigues Alves” no dia 31 de julho. Em cada porto eram
realizadas imponentes cerimonias fúnebres. A 7 de agosto o corpo
chega ao Rio de Janeiro onde uma enorme multidão o esperava e o
conduz à catedral, ficando ali exposto. No desembarque, cenas
tocantes, patéticas. Novos discursos plenos de arroubo onde se
conclamava todos, velada ou explicitamente, a represálias
(RODRIGUES, 1981, p. 71).

Quando o Rodrigues Alves finalmente chegou ao Rio de Janeiro, capital federal,
o cadáver de João Pessoa já havia se constituído em libelo contra Washington Luiz; as
articulações para a deposição do presidente avançavam. A revolta explodiu menos de
dois meses depois, em 03 de outubro. Na Paraíba, a ação dos revoltosos foi fulminante;
ainda na madrugada de 03 para 04 de outubro, após um confronto – liderado, pelo lado
dos revoltosos, pelos tenentes Barata Ribeiro e Juraci Magalhães – em que foi morto o
General Lavanère-Wanderley, que comandava as tropas federais leais a Washington
Luiz no Estado, a causa da “revolução” foi declarada vitoriosa no Estado.
Ao mesmo tempo, o tenente Juarez Távora chegava ao Recife, acompanhado por
várias lideranças paraibanas, leais à família de João Pessoa. O primeiro alvo da ação das
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tropas rebeldes na capital pernambucana foi o prédio da penitenciária, onde se
encontravam detidos João Dantas e seu cunhado.
Oficialmente, tanto João Dantas como Augusto Caldas se suicidaram, utilizando
um bisturi que Dantas supostamente trazia escondido em suas roupas. Mas a versão não
oficial – e mais verossímil – conta que o bisturi que cortou as carótidas dos prisioneiros
foi manuseado por um soldado conhecido como “João da Mancha”, notório nas volantes
paraibanas por sua habilidade como “sangrador”.
Na véspera da morte de João Dantas, Ariano Suassuna, então com apenas três
anos de idade, esteve na cadeia de Recife, acompanhando sua mãe em uma visita ao
parente preso.
João Dantas, o assassino de João Pessoa, era primo de minha mãe e
foi pelo fato de ele ter matado João Pessoa que mataram meu pai,
porque atribuíram a morte de João Pessoa a uma ordem de meu pai.
João Dantas morreu na detenção do Recife, que hoje é a Casa da
Cultura, num aposento elevado, no terceiro andar, numa enfermaria
que tinha lá. Ele foi encontrado morto, com a garganta cortada. E até o
hoje os Pessoa dizem que ele se suicidou e nós (dos Suassuna),
dizemos que ele foi assassinado. Então, é uma história controvertida.
[...] No dia 3 de outubro, eu fui, com mamãe, visitar João Dantas lá na
prisão. Nessa noite, estava sendo deflagrada a Revolução de 30, na
Paraíba (in MOURA, 2002, p. 55-56).11

Com a reviravolta de poder no âmbito federal, os adversários dos Pessoas na
Paraíba se tornaram alvo fácil da ira e da vingança. Vários deles foram mortos, presos
ou torturados. José Pereira foi obrigado a fugir de Princesa em 05 de outubro. Esteve em
Triunfo e Flores, em Pernambuco, sempre tendo volantes da polícia paraibana no seu
encalço. Deixou Pernambuco e perambulou por cidades de Alagoas, Sergipe, Bahia,
Ceará e Piauí. Nunca mais voltou a residir na Paraíba. Quando as nuvens da ameaça e
da perseguição começaram a se dissipar, em 1934, graças a uma lei de anistia, fixou-se
em Serra Talhada, Pernambuco, cidade a que pertencia o sítio da Pedra Bonita.
Distinta sorte coube a João Suassuna. Deputado federal e ex-presidente da
Paraíba, era um dos alvos principais da vingança dos pessoístas, para os quais Suassuna
11

O próprio Ariano Suassuna chama a atenção para as conexões entre a morte de João Dantas e o centro
enigmático da narrativa do Romance d’A Pedra do Reino, o misterioso assassinato do padrinho de Pedro
Diniz Quaderna, morto em uma torre enclausurada: “Somente quando terminei uma das muitas versões,
dei para minha irmã Germana ler e fui alertado por ela de que aquele episódio do romance que narra a
morte do padrinho de Quaderna, num aposento elevado de uma torre fechada, podia ser lido como o
assassinato de João Dantas. É o chamado crime indecifrável. Percebi que, de certa maneira, no meu
subconsciente, a família Quaderna era a família Suassuna e a família Garcia Barreto era a família Dantas,
que é a família de minha mãe” (cf. MOURA, 2002, p. 57).
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– casado com Rita de Cássia Dantas Vilar, prima de João Dantas – teria sido o
mandante do assassinato de João Pessoa. João Suassuna foi morto a tiros, desfechados
por um criminoso de aluguel, no Rio de Janeiro, apenas cinco dias após a tomada de
Pernambuco e Paraíba pelas forças getulistas e a morte de João Dantas na penitenciária
de Recife.
Com a vitória definitiva das forças de Getúlio Vargas e dos aliados de João
Pessoa, os valores e os personagens do sertão paraibano – terra dos Suassuna, dos
Pereira Lima e dos Dantas – se tornaram emblemáticos de um tempo que deveria ser
enterrado e exorcizado: tempo do mandonismo, do coronelismo, do atraso, de uma
República “Velha”:
Olhe, com três anos de idade, vi minha casa cercada por uma multidão
enfurecida, que queria matar minha mãe e seus nove filhos, porque
nós éramos “uns renegados, filhos de um renegado da oposição”.
Depois, perdemos a briga e mataram meu pai, “o renegado-mor dos
Suassuna”. Depois daí, aprendi de uma vez para sempre que o mundo
da política é amaldiçoado; aprendi a ter orgulho de ser filho de um
renegado, a simpatizar com os derrotados e a antipatizar com os
vitoriosos (Ariano Suassuna, in NOGUEIRA, 2002, p. 201).

Ariano Suassuna, portanto, interpreta os eventos que culminaram com o
assassinato de seu pai, em 1930, não apenas como uma tragédia familiar, mas como
parte da grande derrota do mundo do sertão para o mundo do litoral, do rural submetido
pelo urbano: “eu cresci lendo jornais falando mal de meu pai... Era a luta do bem contra
o mal. O bem era o urbano, que representava a modernidade, o progresso, o governo. O
mal era meu pai, que significava o atraso, o primitivo, por ser rural”.
Michel de Certeau afirma que “toda pesquisa historiográfica se articula com um
lugar de produção socioeconômico, político e cultural” (CERTEAU, 2011, p. 47).
Aplicando tal enunciado – a princípio restrito à “pesquisa historiográfica” – de Certeau
a outros discursos ou outros gêneros textuais, em particular ao âmbito da produção
literária, é possível sugerir que, no caso de Ariano Suassuna, a representação de sertão
presente n’O Romance d’A Pedra do Reino, ancora-se em um não-lugar. Para Certeau, o
discurso historiográfico (ou o literário),

implica um meio de elaboração circunscrito por determinações
próprias: uma profissão liberal, um posto de observação ou de ensino,
uma categoria de letrados etc. Ela está, pois, submetida a imposições,
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ligada a privilégios, enraizada em uma particularidade. É em função
desse lugar que se instauram os métodos, que se delineia uma
topografia de interesses, que os documentos e as questões, que lhes
serão propostas, se organizam (CERTEAU, 2011, p. 47).

Suassuna conscientemente associa sua produção literária a um “lugar de
produção socioeconômico, político e cultural”, nos termos de Certeau. Mas Suassuna
carrega também a consciência de que este lugar social (o “meu mundo mítico do
Sertão”, como afirma na Dedicatória do romance) se associa a um passado
irrecuperável. A sua construção de um sertão épico, de um sertão que afirme a grandeza
da cultura oral preservada nas terras interiores, a nobreza e a honra dos combates
travados por “santos, poetas, mártires, profetas e guerreiros”, envolve a recusa à
aceitação do lugar social construído a partir das forças político-econômicas vitoriosas
nas rebeliões de 1930.
Como resultado, a produção literária de Suassuna é marcada pelo que Roberta
Ramos Marques chama de “isolamento da contemporaneidade”:
Essa concepção está claramente refletida no Romance d’A Pedra do
Reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta, no qual a valorização de
um passado absoluto e o isolamento da contemporaneidade se dão,
sobretudo, através das escolhas intertextuais. As fontes se alternam: a
literatura medieval, principalmente os romances de cavalaria de
vertente que reproduz temas do romanceiro medieval; e ainda obras
brasileiras de escritores, historiadores, sociólogos etc. (MARQUES,
2009, p. 4. Grifos nossos).

Podemos aplicar a Suassuna a avaliação de Igor Rossoni a respeito de Elomar
Figueira Mello, que se assume como artista e como pessoa em conflito com seu tempo,
como um “antagônico dissidente irrecuperável de sua contemporaneidade” (ROSSONI,
2012, p. 216). A construção de uma narrativa sobre o sertão alicerçada nos moldes
épicos da epopeia homérica (a elaboração de sua Sertaneida, Nordestíada ou Brasileia)
é, neste sentido, um desdobramento do “antagonismo irrecuperável” nutrido por
Suassuna em relação aos lugares sociais erigidos sobre os escombros da ordem
derrotada em 1930. Como analisa Robson Araújo, é a partir do olhar de uma elite
arruinada e de um território invadido por percepções negativas que Suassuna constrói o
seu sertão:
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Filho de uma elite ruída, ele tenta sobreviver ao caos das referências
negativas, utilizando a arte (em nosso caso específico, a literatura) na
vereda do sonho e da realidade, inventando outras vidas, outros enredos.
Histórias em grande medida suscitadas pela saudade do pai e do sertão:
o pai em sua ausência irremediável e o sertão do qual se viu apartado
pelas conjunturas políticas; sertão que atravessa as fronteiras espaciais e
faz morada na alma de Suassuna em Recife, onde vive desde
adolescente (ARAÚJO, 2012, p. 34).

Para Jossefrania Martins, com a ruína do meio social com o qual se identificava,
o “lugar de fala” de Ariano Suassuna é tanto um “mundo interior” quanto um “lugar
social” dilacerado:
transpondo para o romance, questões que fazem parte de seu “mundo
interior”, Suassuna acaba por revelar também como essas marcas
fundamentam a composição de sua visão de mundo, de cultura, de
história e de espaço. Basta lembrar os acontecimentos históricos que
culminaram na morte do seu pai e o modo como essa carga trágica
pode ser considerada um rastro que articulou sua “simpatia” ao
contexto brasileiro pré-1930, marcado por uma sociedade tradicional
imersa na égide de sistemas oligárquicos e coronelistas no sertão do
Nordeste. Este é contexto que estrutura o Romance d’A Pedra do
Reino, na medida em que é entendido e tomado como salvaguarda das
identificações tradicionais, autênticas e peculiares de nossa história e
cultura. Os meandros dessa escolha revelam, portanto, o olhar político
e ideológico que rege o discurso de Suassuna e que se transfigura no
romance através de Quaderna (MARTINS, 2011, p. 129-130).

Em junho de 2013, Ariano Suassuna concedeu um longo depoimento ao
jornalista Geneton Moraes Neto com vistas à elaboração de um documentário que seria
exibido pelo canal de TV a cabo Globonews. Neste depoimento, um dos temas
abordados pelo autor foi o do sentimento de vingança em relação aos responsáveis pelo
assassinato de seu pai. E, como ressalta o entrevistado, no “lugar social” e cultural que
havia sido o de seu pai, a vingança era vista como obrigação moral e comprovação de
lealdade familiar:

Minha mãe tinha medo de que a gente tivesse algum sentimento de
vingança. O ambiente no sertão levava muito a isso. Perguntavam-me:
“Como é? Quando crescer, vai vingar o pai?”.
Ouvi isso várias vezes. Mamãe, com medo, não só retirou a gente do
sertão da Paraíba, como nos convenceu de que o assassino do meu pai
tinha morrido. Só quando adulto, já casado e pai de filho, é que vim a
saber que o executor da morte estava vivo – morando no Rio de
Janeiro.
Perguntei a ela: “Minha mãe, por que você não me disse?” E ela “Não
disse para vocês não ficarem com essa ideia de vingança”.
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Uma das lembranças que tenho da infância é um morador da fazenda,
grande amigo de papai, ajoelhado aos pés da minha mãe pedindo para
ela deixar que ele matasse o assassino. Mamãe não deixou (Grifos
nossos).12

Aqui, mais uma vez, traços atribuídos por Suassuna ao personagem Pedro Diniz
Quaderna ajudam a refletir sobre a própria relação do autor com a vida e com a
literatura. Quaderna sofre diante do dilema de restaurar a grandeza monárquica de sua
casa e assumir os riscos inerentes a tal tarefa – afinal, diz o personagem, “todos os Reis
da minha família tinha terminado de garganta cortada” (RPR, folheto XIV, p. 67). A
solução para o dilema ocorre quando o personagem descobre que

os Cantadores, assim como faziam Fortalezas para os Cangaceiros,
construíam também, com palavras e a golpes de versos, Castelos para
eles próprios, uns lugares pedregosos, belos, inacessíveis,
amuralhados, onde os donos se isolavam orgulhosamente, coroando-se
Reis, e que os outros Cantadores, nos desafios, tinham obrigação de
assediar, tentando destruí-los palmo a palmo, à força de audácia e de
fogo poético.
(RPR, folheto XIV, p. 68)

O personagem de Suassuna se empolga ao descobrir uma nova forma de
combater em favor da honra e da glória de sua família:
Foi um grande momento em minha vida. Era a solução para o beco
sem saída em que me via! Era me tornando Cantador que eu poderia
reerguer, na pedra do Verso, o Castelo do meu Reino, reinstalando os
Quadernas no Trono do Brasil, sem arriscar a garganta e sem me
meter em cavalarias, para as quais não tinha nem tempo nem
disposição, montando mal como monto e atirando pior ainda!
(RPR, folheto XIV, p. 68)

Ariano Suassuna parece ter adotado a mesma solução que atribuiu a seu
personagem: para vingar a morte de seu pai e de seus aliados decidiu-se por erguer um
castelo literário e, por ele, demonstrar que “o bem era o rural, o mal era o urbano”.
Desta forma, os “poetas” (ou romancistas, ou cantadores, não importa) são elevados à
categoria de heróis, junto com os guerreiros, os mártires e os profetas. Afinal, todos eles
se destacam do comum dos mortais e, aproximando-se da divindade, do Gavião de Ouro

12

Parte desta entrevista está disponível na internet: http://g1.globo.com/platb/geneton/2013/06/15/arianosuassuna-luta-para-nao-trair-deus-o-deserto-e-a-pobreza-sonha-com-o-despojamento-e-caminha-paraperdoar-os-assassinos-do-pai/
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do Divino, podem almejar a imortalidade. Por este recurso, a grandeza épica serve tanto
para preservar a memória do pai como para referendar a escolha feita pelo escritor, de
recuperar pela literatura um sertão perdido, um sertão grandioso no qual seu pai seria
rei, guerreiro e mártir.
Eu tive a sorte – ou a desgraça, ou a sina, não sei! – de ter os meus
heróis em casa, como brasas ardentes colocadas desde muito cedo
antes do meu nascimento sobre a minha cabeça, asas de fogo e de
navalha a me chamarem para o alto. É que eu sabia, com meu sangue,
que, entre o lerdo gado que somos nós, entre tardo rebanho humano e
o Gavião de Ouro do Divino, existem os heróis e os Cavaleiros, os
Beatos e Profetas, os Cantadores e os Cangaceiros, aqueles que
pressentem que somente a Morte une realmente ao terrível Gavião de
fogo de Deus, e por isso, inconscientemente, vivem procurando se
encontrar com ela, para que a Morte, chagando-os e queimando-os,
termine por imortalizá-los.
(Ariano Suassuna, História d’O Rei Degolado nas caatingas do
sertão, 1977, p. 85-86)
[...] eu, como Rei, cantador, poeta e guerreiro das cavalhadas
sertanejas, tinha obrigação de restaurar o Reino, o Castelo, o Marco, a
Catedral, a Obra, a Fortaleza da minha Raça! Seria a Literatura dos
folhetos e romances que iria restaurar de novo, pelo fogo da Poesia, a
gloriosa imagem anterior, que aquelas pedras, tortas e manchadas de
mijo-de-mocó, aleivosamente queriam diminuir e macular! (RPR,
folheto XXI, p. 105).

Neste sentido, o lugar a partir do qual Ariano Suassuna denuncia o urbano como
“o mal” e afirma o rural como “o bem” é, de certa forma, um “não lugar”. Como
indicado anteriormente, Suassuna dedica seu Romance d’A Pedra do Reino a treze
pessoas, qualificadas como “santos, poetas, mártires, profetas e guerreiros do meu
mundo mítico do Sertão”. O Sertão a partir do qual Suassuna constrói sua narrativa não
é histórico e nem social, é pessoal e mítico.
Marc Augé, ao tratar de aspectos antropológicos do que ele nomeou como
“supermodernidade” conceituou o “não lugar” como espaço desprovido de caraterísticas
identitárias, relacionais ou históricas: “se um lugar pode se definir como identitário,
relacional e histórico, um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem
como relacional, nem como histórico definirá o não lugar” (AUGÉ, 2002, p. 73).
Augé, ao tratar do não lugar, pretendia estabelecer uma abordagem
antropológica em torno de espaços de passagem incapazes de dar forma a qualquer
identidade:
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Esses não lugares se materializam nos aeroportos, nas vias expressas,
nas salas de espera, nos centros comerciais, nas estações de metrô e
também nos campos de refugiados, ou seja, “lugares” por onde
circulam muitas pessoas e bens, cujas relações são incapazes de
criarem identidade de grupo (SAADI TOSI, 2014).

O lugar de Suassuna pode até ser identitário, mas, assim como os aeroportos e as
salas de espera, não é relacional (“meu” mundo) e nem histórico (“meu mundo mítico”).
Aliás, um dos elementos que Augé apontou como motivadores da criação de não
lugares é a figura do “excesso do ego” nas sociedades supermodernas: “nas sociedades
ocidentais”, ao invés de estabelecer laços relacionais com o seu lugar, “o indivíduo quer
um mundo para ser seu mundo” (SAADI TOSI, 2014).
Para construir seu discurso do “bom” rural e do “mau” urbano, Suassuna
descaracteriza a identidade social e política de sua família. Seu pai, um grande
proprietário rural e senhor local, envolvido em disputas com outros proprietários e
senhores locais em torno da conquista de espaço e influência nos poderes centrais
(estadual e federal), é transformado em um cavaleiro, campeão das causas da justiça e
da nobreza.13 Na verdade, o episódio da Guerra de Princesa, e seus desdobramentos que
resultaram no assassinato de João Suassuna, revelam muitos elementos da típica
estrutura de poder coronelística: famílias fortemente coesas e lideradas por
personalidades marcantes, manutenção de uma grande rede de clientes e dependentes,
controle do acesso às funções e cargos públicos e, ainda, o recurso corriqueiro à
violência como forma de assegurar as prerrogativas de mando. Não é da posição de um
filho de uma elite arruinada que fala Suassuna, mas sim de seu mundo de sonho e
grandeza epopeica.
Igor Rossoni, ao tratar das representações do sertão na produção lítero-musical
de Elomar Figueira Mello e poética de Manoel de Barros, também recorreu ao termo
“não lugar”,14 mas numa perspectiva complementar à de Marc Augé. Para Rossoni,
tanto Elomar como Manoel de Barros, se situam num não lugar porque não adotam
13

Ariano Suassuna chegou, inclusive, a iniciar a redação de uma biografia de seu pai, que é tratado, no
título, como “Cavaleiro Sertanejo”. Em uma de suas entrevistas, ele diz: “No início da década de 1950 eu
tentei escrever uma biografia de meu pai, cujo título ficou assim definido: Vida do presidente Suassuna –
Cavaleiro Sertanejo. Não consegui continuar o trabalho. Escrever aquilo trazia para mim um grande
tormento, pois, como sabemos, tudo terminara de uma maneira terrível. [...]. Por volta de 1956, eu tentei
escrever um romance baseado nesses acontecimentos. Mas não consegui. A narração que eu tentei fazer
da vida de meu pai começou a ser um sofrimento. Aí parei. Parei e tentei escrever um longo poema sobre
ele. Eu esperava que a poesia me desse um distanciamento maior, mas não consegui terminar. A exemplo
da biografia, o poema também me causou muito sofrimento” (in MOURA, 2002, p.55).
14
Cf. “Tessituras transfiguradas: o espaço do não-lugar em Elomar Figueira Mello e Manoel de Barros”
(ROSSONI, 2008).
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“como elemento fulcral” de suas composições, “o exterior (lugar geográfico), e sim o
interior (o sujeito)”:

Nesse sentido, a natureza espacial de interesse no discurso líteromusical de Elomar Figueira Mello, não é aquela situada –
geograficamente – no sudoeste da Bahia, nas cercanias do Sertão da
Ressaca, e sim, a do sertão-profundo, intuído pelo exercitar de
linguagem específica, de onde princípios de fraternidade espiritual
desdobram-se, elevando o sujeito à possibilidade de libertação
(ROSSONI, 2008).

Por este viés, o lugar de Ariano Suassuna é pleno de subjetividades, lugar em
que ele é “Rei, cantador, poeta e guerreiro”. Portanto, o lugar de Ariano Suassuna é um
“não lugar” social.
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2 MONARQUIAS DA PEDRA DO REINO

[...] porque o núcleo, o fundamento do Brasil é ibérico! Seja justo ou
injusto isso [...], já aconteceu e agora não tem mais quem dê jeito! De
modo que o único Sebastianismo autêntico, aqui, é o Sebastianismo
ibérico que nós herdamos dos Portugueses, que se abrasileirou aqui e
que é o grande assunto nacional que pode servir de base à Obra da
Raça! (RPR, folheto XXXIII, p. 161).

2.1 Sebastianistas na Serra do Catolé
No atual município de São José de Belmonte, em Pernambuco, divisa com a
Paraíba e com o Ceará, a cerca de 500 quilômetros de Recife, ergue-se a Serra do Catolé
onde, nas proximidades de uma singular formação rochosa, existe um sítio que era
denominado, no século XIX, Pedra Bonita, então vinculado à comarca de Flores,
próxima a Vila Bela (hoje Serra Talhada). Destacavam-se, em Pedra Bonita, duas
grandes rochas de granito cor de ferro, que se elevavam, paralelas, cerca de vinte e
cinco metros acima do solo. Em torno destas rochas existiam vários lajedos e, sob eles,
havia reentrâncias subterrâneas que formavam pequenas grutas. Uma delas, expandida
pela ação humana, era capaz de reunir de 200 a 300 pessoas (COSTA, 1974, p. 53).
Em 1836 perambulou na região um mameluco chamado João Antonio dos
Santos, morador de Vila Bela, munido de duas pequenas pedras de belo feitio e de um
folheto que contava, em versos, a saga encantada do rei D. Sebastião, o soberano
português desaparecido, quase 300 anos antes, em Alcácer-Quibir, no Marrocos.15 O
folheto e as pedras eram exibidos por João Antonio como comprovação de suas visões
em que aparecia el-rei D. Sebastião. Segundo João Antonio, aquelas pedras singulares
eram oriundas de uma lagoa encantada, para a qual ele havia sido guiado pelo rei
igualmente encantado. João dizia estar próximo o momento do desencantamento que
libertaria o rei e revelaria seu castelo e a lagoa: recorrendo à autoridade da tradição
preservada no folheto, ensinava que “quando João se casasse com Maria / aquele Reino
se desencantaria” e se auto-identificava com o João do folheto (NARBER, 2003, p. 49).
João Antônio percorreu várias localidades da região – Flores, Piancó, Cariri,
Riacho do Navio, entre outras – arrebanhando seguidores e doações; os seguidores eram
oriundos das “últimas camadas sociais”, enquanto que as doações eram obtidas entre

15

Sobre a construção dos mitos sebastianistas em Portugal, cf. Hermann (1998). Sobre os movimentos
religiosos de matriz sebastianista no Brasil, cf. Queiroz (1993-1994).
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proprietários que forneciam bois, cavalos e até mesmo dinheiro ao movimento, que
haveriam de ser restituídos em dobro quando do aparecimento de D. Sebastião e seu
exército. João conduziu seus seguidores até Pedra Bonita e lá conclamou que os dois
enormes granitos eram as duas pontas já visíveis da catedral do futuro reino de D.
Sebastião que, ao se desencantar, distribuiria suas riquezas entre os súditos.
As prédicas de João Antonio, aliadas à fuga de homens que, das fazendas,
transferiam-se para o santuário de Pedra Bonita, alarmou as autoridades da região.
Convocou-se, então, um missionário de idade avançada, o Padre Francisco José Correia
que, munido de seus dons oratórios e de seu prestígio, teria logrado persuadir João
Antonio a abandonar suas pregações, entregando as pedras enigmáticas e dispersando
seus seguidores. João, informa Antonio Áttico de Sousa Leite (apud MOURA, 2002) em
sua crônica, teria abandonado a região do Catolé, dirigindo-se para os lados do Rio do
Peixe, sertão da Paraíba, e depois para o sertão dos Inhamuns, no Ceará.
Pouco depois, porém, o movimento ressurgiu, agora liderado por um parente de
João Antonio,16 de nome João Ferreira, que rapidamente conseguiu constituir uma
comunidade de não menos de 300 pessoas em Pedra Bonita. João Ferreira reforçou estes
laços de parentesco casando-se com duas irmãs de João Antonio – nesta nova fase da
seita sebastianista a poligamia era permitida.
João Ferreira introduziu algumas importantes modificações em relação às
práticas, crenças e rituais estabelecidos anteriormente por seu cunhado. Em primeiro
lugar, ele procurou ampliar as dimensões simbólicas de seu poder e autoridade na
comunidade por ele liderada: munido de uma coroa, aparentemente feita de cipós, e de
um rústico manto, se auto-proclamou Rei. Em segundo lugar, ao retorno de D. Sebastião
associou não só a ideia de distribuição de riquezas, mas de realização de uma autêntica
inversão e vingança social: as pessoas que se sacrificassem por D. Sebastião, “se eram
pretas, [voltariam] alvas como a lua, imortais, ricas e poderosas; e se eram velhas,
[viriam] moças, e da mesma forma ricas, poderosas e imortais”17 (QUEIROZ, 1976, p.
222-223); por outro lado, o retorno de el-Rei seria também marcado pela degola dos
proprietários (COSTA, 1974, p. 58). Em terceiro lugar, João Ferreira, o Execrável – nos
termos de Antonio Áttico de Sousa Leite – multiplicou as ocasiões de festas e rituais e
16

Pereira da Costa (1974, p. 53) destaca que um dos fatores que contribuiu para as bem sucedidas
peregrinações de João Antonio dos Santos voltadas para o arrebanhar de adeptos e seguidores foi o apoio
com que contava por parte de um número significativo de parentes seus.
17
A pregação em favor da conversão de pretos em brancos deve ser apreendida tendo-se em conta o
contexto histórico de pleno vigor da escravidão no Brasil da primeira década do século XIX.
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neles introduziu o consumo de um “vinho encantado”, composto de jurema e manacá,
que reuniria as propriedades do álcool e do ópio;18 após consumir este vinho encantado,
na gruta batizada de Casa Santa, os membros da comunidade teriam acesso às visões
que atestariam o poder de D. Sebastião e de seu formidável exército, composto de
homens, cavalos e dragões. Por fim, João Ferreira acrescentou, ao legado de seu
cunhado João Antonio, a ideia de que o desencantamento de D. Sebastião – e, em
consequência, a realização de seu projeto de inversão e vingança social – estava
condicionada ao derramamento do sangue dos fiéis: o campo encantado e as duas torres
do reino de D. Sebastião deveriam ser regados com o sangue de homens, mulheres,
crianças e cães.19

A comunidade era formada por aproximadamente 300 pessoas, entre
homens, mulheres e crianças e tinha alguns hábitos e normas
peculiares. Os homens podiam casar-se com várias mulheres, a
higiene pessoal não era permitida, nem a lavagem de roupa e o
trabalho eram necessários; também comiam pouco, bebiam em
abundância o vinho sagrado, rezavam e dançavam esperando o grande
acontecimento: a vinda de D. Sebastião (LIMA, s.d.)

Na manhã do dia 14 de maio de 1838 iniciaram-se os sacrifícios. O primeiro que
ofereceu seu pescoço e seu sangue para lavar as pedras foi o pai de João Ferreira,
conhecido como Juca. Em seguida, outras pessoas se apresentaram voluntariamente para
a imolação; pais e mães entregaram seus filhos e, também, outras pessoas foram
arrastadas, agarradas pelos fiéis, e submetidas ao cutelo manuseado pelos auxiliares de
João Ferreira. As mortes continuaram nos dois dias seguintes; ao final do dia 16 de
maio, aos pés das pedras jaziam os corpos de trinta crianças, doze homens, onze
mulheres – incluindo-se, entre elas, as duas esposas de João Ferreira, sacrificadas por
ordem direta do mesmo – e quatorze cães (COSTA, 1974, p. 57-58).
Na manhã do terceiro dia de sacrifícios, porém ocorreu uma reviravolta no
âmbito da liderança do movimento. As duas mulheres de João Ferreira sacrificadas
tinham, entre os integrantes da comunidade, um irmão, chamado Pedro Antonio – e que,
portanto, era também irmão de João Antonio dos Santos, o líder do movimento em sua
primeira fase. Pedro subiu num lajedo, conhecido como Púlpito, de onde João Ferreira
costumava realizar suas pregações, e anunciou ter recebido uma mensagem de D.
18

Segundo Pereira da Costa (1974, p. 54), este vinho era um alucinógeno produzido originalmente pelos
índios da região e consumido em seus festins.
19
Os cães sacrificados, ensinava João Ferreira, voltariam, após o desencantamento de el-Rei, sob a forma
de dragões que comporiam o exército real.
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Sebastião numa visão que lhe ocorrera na madrugada anterior. Nesta mensagem, D.
Sebastião teria reclamado o sangue do próprio rei João Ferreira como condição para
realização do desencantamento. João Ferreira foi agarrado e arrastado para o sacrifício;
seu crânio foi esmigalhado, suas entranhas retiradas e seu sangue espalhado pelas
pedras. Ao final do sacrifício, Pedro Antonio foi aclamado como novo rei do Reino
Encantado.
O reinado de Pedro, porém, não durou mais do que um dia. Imediatamente após
sua conclamação, ele iniciou a mudança do assentamento, segundo Narber (2003, p.
52), provavelmente em função dos cadáveres putrefatos das vítimas sacrificadas que se
espalhavam há três dias nos campos próximos às pedras. Após um dia de caminhada,
acampou com seu povo ao pé de uma floresta de umbuzeiros.
No final da tarde, Pedro Antonio se viu cercado por um grande contingente de
homens armados, comandados por Manoel Pereira da Silva, fazendeiro rico e poderoso,
que tinha terras e influência dos dois lados da fronteira Pernambuco/Paraíba. Manoel
Pereira soubera das mortes em Pedra Bonita por meio de um sebastianista fugitivo, que
evadira-se do local no primeiro dia dos rituais sacrificais. Determinado a exterminar o
movimento – que há tempos incomodava os proprietários da região – Manoel Pereira
reuniu forças entre os membros de sua família e fazendeiros das redondezas,
devidamente acompanhados por seus homens de armas.20
Frente aos homens armados de Manoel Pereira, os seguidores de Pedro Antonio
exibiam apenas facões e cacetes. Estavam em maior número que os sitiantes, mas
muitos eram mulheres, crianças e idosos. Pedro conclamou seus homens ao ataque, aos
gritos de “ – Não os tememos!... Acudam-nos as tropas do nosso reino!... Viva el-rei D.
Sebastião!”. As mulheres e crianças acompanharam a liça entoando cânticos e rezas,
exclamando, em intervalos: “ – É tempo. É chegado o tempo. Chegou o tempo. Viva!
viva! viva!” (COSTA, 1974, p. 59).
A luta se tornou renhida. Poucos dos homens de Manoel Pereira tiveram
oportunidade de recorrer mais de uma vez a suas espingardas e o combate se converteu
em violentos encontros corpo-a-corpo. Quando Pedro Antonio e outros membros da

20

“Segundo o memorial [de Antônio Áttico de Souza Leite], Manoel Pereira da Silva resolveu marchar à
Pedra do Reino por causa de seu ‘amor à causa pública’ e por outros dois motivos. Primeiro, porque
conseguiu reunir ‘grande contingente de forças’, formado por 35 ‘paisanos bem montados, armados e
dispostos’, sem contar com o comandante e seus irmãos [...] Além desses, ainda havia as forças de um
[...] irmão do comandante, Simplício Pereira da Silva, e de outra força ‘que devia ter partido da fazenda
Santa Rita e outros pontos’ [...]” (MOURA CLEMENTE, 2012, p. 65-66).
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comunidade mais próximos a ele caíram mortos, os sebastianistas se dispersaram,
deixando para trás dezessete mortos e vários homens feridos.
Manoel Pereira e suas tropas, apesar das baixas que sofreram – cinco mortos
(dentre eles, dois irmãos do comandante, Cipriano e Alexandre Pereira21) e vários
feridos – mostraram-se determinados em eliminar quaisquer fagulhas daquele
movimento que encarava D. Sebastião como Messias. Como se encontrava gravemente
ferido, Manoel Pereira confiou a seu irmão, Simplício Pereira da Silva, a tarefa de
perseguir e matar ou capturar os fugitivos. Nesta operação, dezenas de homens foram
mortos e foram feitos vários prisioneiros, em sua maioria, mulheres e crianças.
Dias depois do extermínio do reino de Pedro Antônio, a preocupação em evitar
uma nova retomada do movimento estava presente em homens como Manoel Pereira.
Providenciou-se, então, uma missão policial que deveria localizar e capturar João
Antônio dos Santos, o homem que, dois anos antes, havia instituído a primeira
comunidade de crentes sebastianistas na Pedra Bonita. A missão capturou João Antônio
na Bahia, em Minas do Saruá, entre os atuais municípios de Brumado e Caetité. João,
no entanto, não retornou a Pernambuco; somente suas orelhas, decepadas, chegaram a
Vila Bela, como prova de sua captura e morte.

2.2 Percepções do Reino Encantado

O episódio do reino encantado da Pedra Bonita foi, inicialmente, tratado como
paradigma do mundo sertanejo apreendido como universo do fanatismo, da ignorância e
da violência.
A fonte mais citada por Ariano Suassuna em seu Romance d’A Pedra do Reino é
a crônica de Antônio Áttico de Souza Leite, publicada, inicialmente, em 1875. Esta obra
ainda teria mais duas edições, uma em 1898, com o título de Fanatismo Religioso:
Memória sobre a Pedra Bonita ou Reino Encantado na Comarca de Villa Bella, e uma
terceira, de 1903, publicada no número 47 da Revista do Instituto Arqueológico,
Histórico e Geográfico de Pernambuco. Embora os eventos da Pedra do Reino já
tivessem dado origem a, pelo menos duas obras literárias – O Reino Encantado, de
Araripe Júnior, de 1878, e Pedra Bonita, de José Lins do Rego, 1938 –, Suassuna

21

Cf. Moura Clemente (2012, p. 66).
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afirma que foi após a leitura desta crônica de Antônio Áttico, no início da década de
1950, que ele tomou “conhecimento de Pedra Bonita”:

Foi exatamente quando eu parei de escrever o poema [que escrevia em
homenagem ao pai], que li o texto de Áttico e resolvi escrever um
romance baseado naqueles acontecimentos. Através desse texto
histórico, publicado na Revista do Instituto Histórico e Arqueológico
de Pernambuco tomei conhecimento da História da Pedra do Reino.
Áttico era historiador, membro do Instituto e como ele era daqui de
Serra Talhada, aqui mesmo na região, ele tomou conhecimento de
Pedra Bonita. O título inicial dessa obra parece-me que é Memória do
Reino Encantado da Comarca de Villa Bella. Parece que a data da
publicação foi 1874 [na verdade, 1875], quer dizer, um texto
publicado somente alguns anos depois dos acontecimentos de Pedra
Bonita, considerando que os acontecimentos principais foram de 1838
(in MOURA, 2002, p. 56).

Um dos focos da narrativa de Antônio Áttico consiste em identificar os
elementos que tornaram possível a existência deste movimento “sinistro” e
“horripilante”. Entre estes elementos, o cronista ressalta a astúcia, a esperteza e a
capacidade de ludíbrio dos líderes do movimento. Ao tratar de João Antônio dos Santos,
o líder da seita em sua primeira fase, diz Antônio Áttico:

O mameluco era homem sagaz, astuto e manhoso, e sabia insinuar-se
no ânimo das pessoas a quem comunicava os mistérios, de que se
inculcava depositário. Falava a cada um numa gíria especial, e sempre
em linguagem adaptada à capacidade, inteligência, e interesses
daqueles em quem pretendia incutir suas doutrinas (Antônio Áttico de
Souza Leite apud MOURA CLEMENTE, 2012, p. 35).

Para ser eficiente em seus embustes, João Antônio, de acordo com Antônio
Áttico, contava com o apoio de um grande número de familiares – que serviam de
testemunhas de sua capacidade de contatar D. Sebastião – e também com a “ignorância”
das populações sertanejas. Assim, diz Antônio Áttico, os parentes de João Antônio “iam
dar testemunho das riquezas e fazer repercutir os seus engenhosos embustes no meio
das populações ignorantes de Piancó, Cariri, Riacho do Navio, e margens do Rio São
Francisco” (apud MOURA CLEMENTE, 2012, p. 35).
Outro elemento propiciador dos eventos da Pedra Bonita seria o “fanatismo” das
populações pobres do interior. Não por acaso, a segunda edição da crônica, ao ser
publicada em 1898, recebeu o título de Fanatismo Religioso: Memória sobre a Pedra
Bonita ou Reino Encantado na Comarca de Villa Bella.
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Para o cronista, portanto, os eventos da Pedra Bonita eram explicados em função
da ignorância e do fanatismo dos sertanejos e, ainda, pela existência de líderes
populares dotados de singular capacidade de enganar, de iludir. Corroborando esta
avaliação, na segunda edição da crônica, de 1898, foi acrescentado um prefácio, escrito
por Tristão Alencar Araripe, pai de Araripe Júnior, autor do romance Reino Encantado,
inspirado nos eventos da Pedra do Reino. Neste prefácio, Tristão Araripe afirma ser
função do “homem pensador” estudar, para conhecer, “toda debilidade do espírito
humano e cogitar os remédios de seus desvarios”. De acordo com Moura Clemente
(2012, p. 40), “o Conselheiro Tristão dividiu os homens em ilustrados e, no que seria o
contrário deles, os de espírito débil, os desvairados, a quem os primeiros deveriam
socorrer com seus remédios”. Ignorância, fanatismo e desvario são os termos
empregados, em Antônio Áttico de Souza Leite, para explicar os eventos da Pedra do
Reino.
Em 1939, o médico – que se pretendia também antropólogo e folclorista –
Arthur Ramos organizou e publicou, como homenagem póstuma, uma coletânea de
escritos de Nina Rodrigues, também médico/antropólogo, falecido em 1906. Um destes
escritos´, provavelmente produzido em 1898 (cf. MOURA CLEMENTE, 2012, p. 72), tinha
o título de “A hecatombe de Pedra Bonita em Pernambuco” e apresentava uma análise
dos eventos da Pedra do Reino, tomando como fonte a crônica de Antônio Áttico de
Souza Leite.
Nina Rodrigues criticou o tratamento que foi infligido pelas autoridades aos
sobreviventes do movimento – muitos foram condenados ou reduzidos à escravidão.
Mas esta crítica não era movida por uma visão positiva das populações sertanejas, mas
sim por suas ideias a respeito das formas de disseminação da loucura e do fanatismo.
Para Nina Rodrigues, os eventos da Pedra do Reino eram um exemplo do que
denominava “contágio vesânico”:

Estamos em presença de um caso onde são tão manifestos e evidentes
os caracteres da epidemia vesânica de fundo religioso, que só uma
completa ignorância da psicologia mórbida pode justificar o rigor
penal com que foram atingidos alguns dos sobreviventes, e a violência
revelada pelos que se ocuparam do processo para estigmatizarem a
suposta perversidade destes fanáticos (apud MOURA CLEMENTE, 2012,
p. 72).
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Nina Rodrigues acreditava que a loucura – e o fanatismo – poderia ser
contagiosa e, em consequência, atingir proporções epidêmicas. “Contágio vesânico” ou
“epidemia vesânica” eram termos empregados por Nina Rodrigues para denominar as
várias formas de contágio da loucura.22 Por isso a crítica ao tratamento imposto aos
sobreviventes de Pedra Bonita: ao invés de serem tratados como criminosos deveriam
ter sido encarados como pacientes de um mal contagioso. Mas Nina Rodrigues
acreditava também que esta loucura contagiosa era particularmente ativa entre as
populações das “raças inferiores”. No caso de Pedra Bonita, Rodrigues sustentava que o
desvario coletivo foi provocado pela “evocação violenta dos sentimentos e das crenças
atávicas das raças inferiores de onde haviam saído”. Para o autor, portanto, a
inferioridade da raça dos povos sertanejos tornava desculpável a sua loucura e seu
fanatismo. Os sobreviventes de Pedra Bonita não deveriam ter ido para a cadeia, mas
para o manicômio.
A referência a “crenças atávicas” remete aos fundamentos do pensamento racista
de Nina Rodrigues: para ele, as diferentes raças (brancos, negros, índios)
corresponderiam a diferentes estágios da evolução humana, e o uso do termo atavismo é
então utilizada para designar traços de comportamento de um estágio ultrapassado da
evolução humana. Portanto, as raças inferiores, que se encontram em estágios inferiores
da evolução humana, exibem, tipicamente, “comportamentos atávicos”. Mais ainda,
para Nina Rodrigues, as populações mestiças, mesmo quando envolvendo componentes
da raça superior, também tenderiam a se igualar às “raças inferiores” por seu
comportamento e exaltação. São, então, os comportamentos atávicos (“a tendência
sanguinária”, os “instintos cruéis”) da população sertaneja – uma “população
misturada” – que explicam os eventos da Pedra do Reino:

Não são somente [...] porém, as manifestações de um sentimento
religioso ainda muito inferior que nesta população iam se encontrar
tão superficiais, tão pouco cobertos e pouco dominados pelos
sentimentos mais puros e delicados de uma civilização e de uma
cultura superiores. É também a tendência sanguinária, são os instintos
cruéis da mais selvagem ausência de piedade que possuem
normalmente, ainda hoje, quando entregues a si mesmas, as raças
inferiores ou seus descendentes diretos que constituem as populações
misturadas (Nina Rodrigues apud MOURA CLEMENTE, 2012, p. 72).

22

Prova de que a loucura era contagiosa, segundo Nina Rodrigues, era a constatação de casos de “loucura
a dois, as loucuras familiares até as loucuras epidêmicas”, além de outros casos de “epidemias místicas,
domésticas e coletivas” (MOURA CLEMENTE, 2012, p. 72, n. 28).
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A interpretação racista, aliada à ideia de atavismo, também aparece em Euclides
da Cunha, quando este se dedica a examinar os eventos da Pedra do Reino.
Euclides da Cunha referiu-se ao episódio na segunda parte de Os sertões – O
homem – tomando-o como modelo do que ele chamava de “religiosidade sertaneja”: “as
agitações sertanejas, do Maranhão à Bahia, não tiveram ainda um historiador. Não as
esboçaremos sequer. Tomemos um fato, entre muitos, ao acaso [...]” (CUNHA, 2002, p.
93).
Para o cronista que foi a Canudos equipado com o aparato perceptivo da
dignidade do progresso, da ciência e da República, manifestações religiosas como as da
Pedra Bonita somente poderiam ser entendidas à luz da noção de “atavismo”:
expressões culturais típicas de um estágio primitivo e remoto da evolução civilizacional
que, devido ao efeito das características físicas e culturais do sertão, aí encontraram
acolhida e sobreviveram, por séculos, intactas.

Não seria difícil caracterizá-las [as manifestações da religiosidade
sertaneja] como uma mestiçagem de crenças. Ali estão, francos, o
antropismo do selvagem, o animismo do africano e, o que é mais, o
próprio aspecto emocional da raça superior, na época do
descobrimento e da colonização.
Este último é um caso notável de atavismo, na História.
Estes enigmas atávicos tiveram entre nós, favoráveis, as reações do
meio, determinando psicologia especial.
(CUNHA, 2002, p. 91-92)

O movimento da Pedra do Reino envolvia a crença no retorno de D. Sebastião,
crença esta de origem ibérica, dos brancos – e não dos negros e índios, as “raças
inferiores”. Mas para Euclides da Cunha, este elemento oriundo da “raça superior”,
presente nas sociedades mestiças do sertão, mostrava também características atávicas. O
sebastianismo teria sido um movimento do branco europeu no século XVI e seu
reaparecimento no Brasil do século XIX somente poderia ser explicado como atavismo,
ou seja, como reaparecimento – em função da mistura das populações e da imobilidade
histórica do sertão, “despeado do movimento geral da evolução humana” – de um
comportamento ultrapassado evolutivamente pela raça superior:

De fato, considerando as desordens sertanejas, hoje, e os messias
insanos que as provocam, irresistivelmente nos assaltam, empolgantes,
as figuras dos profetas peninsulares de outrora – o rei de Penamacor, o
rei da Ericeira, errantes pelas faldas das serras, devotados ao martírio,
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arrebatando na mesma idealização, na mesma insânia, no mesmo
sonho doentio, as multidões crendeiras.
Esta justaposição histórica calca-se sobre três séculos. Mas é exata,
completa, sem dobras. Imóvel o tempo sobre a rústica sociedade
sertaneja, despeada do movimento geral da evolução humana, ela
respira ainda na mesma atmosfera moral dos iluminados que
encalçavam, doidos, o Miguelinho ou o Bandarra. Nem lhe falta, para
completar o símile, o misticismo político do sebastianismo. Extinto
em Portugal, ele persiste todo, hoje, de modo singularmente
impressionador, nos sertões do Norte (CUNHA, 2002, p. 91-92).

Pedra Bonita serviu também de inspiração a um romance homônimo de José
Lins do Rego, publicado exatamente cem anos após os sacrifícios de 1838. O romance
acompanha as trajetórias de três irmãos que representam, de certa forma, personagens
tipicamente sertanejos: o cangaceiro Aparício, o cantador Domício, e o caçula Antônio
Bento, criado por um padre e sempre envolto com os dilemas e os mistérios do
religioso.
Em seu romance, José Lins do Rego adota um recurso narrativo que também
será empregado por Ariano Suassuna: a escolha, como protagonista, de um personagem
caracterizado como descendente de um participante do movimento da Pedra do Reino.
Mas, enquanto Ariano Suassuna fez de seu Pedro Quaderna um descendente do líder
que comandou os sacrifícios rituais na Pedra, José Lins do Rego tratou Antônio Bento
como um herdeiro do homem que, fugindo da serra no início dos sacrifícios, avisou os
fazendeiros da região sobre os acontecimentos e propiciou a violenta repressão, liderada
por Manoel Pereira, aos fiéis sebastianistas.
Na obra de José Lins do Rego, os eventos da Pedra Bonita se convertem em uma
maldição que pairava sobre a localidade, impondo-lhe uma eterna imobilidade, uma
irresistível força que abortava qualquer iniciativa humana. Os acontecimentos do século
XIX são retratados como uma sombra perseguidora, uma espécie de maldição da qual
ninguém ali podia escapar.

Ali, na vila do Açu a vida era miúda como a gente. Nunca crescera,
nunca tivera fausto, ninguém suspirava naquele canto do mundo pelos
dias passados. Não era uma cidade morta que tivesse crescido, criado
nome, cheia de glórias de outros tempos. Fora sempre aquilo que era,
nunca dera mais do que dava.
[...]
Há quase um século que correra sangue pelos seus campos, sangue de
gente, sangue derramado para embeber a terra em nome de Deus.
Aquilo pesava na existência da vila como um crime nefando, pesava
no destino de gerações e gerações.
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[...]
Antônio Bento sabia que havia qualquer coisa de grave contra o povo
da Pedra Bonita. Havia uma história que ninguém contava, contra o
seu povo. Nas conversas da tamarineira, por mais de uma vez, ouvira
referências. Todos eram de acordo em responsabilizar a Pedra Bonita
por uma desgraça qualquer. Todos estavam convencidos de uma
influência nociva, infernal, agindo sobre o Açu.
(REGO, 1999, p. 6-7; 28)

É como contraponto a tais representações – que associam a Pedra do Reino às
noções de fanatismo, ignorância, inferioridade racial, atraso histórico, desvario mental e
maldição – que Ariano Suassuna se propõe a compor uma narrativa de louvor e
grandeza épica. No Romance d’A Pedra do Reino, o sangue dos fiéis derramado em
1838 não era indicativo de loucura ou fanatismo, mas sim de coragem e honra
monárquica. Por isso, tanto como uma Sertaneida, a narrativa proposta por
Suassuna/Quaderna também pode ser encarada como uma Legenda Ensanguentada:
Assim como no mundão lá de fora existe a “Legenda Dourada” das
vidas e dos milagres dos santos, aqui no Sertão a crônica das
rebeliões, das emboscadas, das lutas e vinditas familiares forma uma
espécie de “Legenda Ensanguentada”. [...] não é qualquer fito que
pode fornecer assunto para uma Epopeia: são as “façanhas de
guerreiros e capitães ilustres; reis que decaem; tiranos assassinados;
brilhantes reveses; quedas de tronos, coroas e monarquias; terríveis
perfídias e combates sanguinolentos” (RPR, folheto L, p. 298).

Ariano Suassuna dialoga diretamente com Antônio Áttico de Souza Leite e
subverte sua crônica, revelando dignidade monárquica onde aquele divisava somente
desvario:
Foi esse o trágico fim do Quarto Império. E, apesar de sua hostilidade,
o genial Souza Leite reconhece que a queda sangrenta da nossa Coroa
foi uma “catástrofe, uma horripilante Tragédia que a História
registrará”: o que prova que nossa Casa Real não fica devendo nada às
outras, em questões de prosápia e importância epopeica. Nossa
Monarquia acaba, como todo Trono digno desse nome, com os
campos e a Coroa banhados pelo sangue dos Reis (RPR, folheto X, p.
47).

A epopeia de Suassuna adquire uma abrangência nacional porque, para ele, era
ali, no Sertão ensanguentado, que estava o verdadeiro Brasil. Por isso, Pedro Antônio, o
último líder do movimento da Pedra, era um imperador brasileiro mais legítimo do que
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os Pedros da Casa de Bragança. E o combate que selou a morte de Pedro Antônio, junto
com vários de seus seguidores, não é nem visto como um massacre de sertanejos pobres
e famintos, nem como a cura de uma loucura contagiosa, mas sim como uma guerra
épica, digna – ou mesmo superior – aos combates travados por Carlos Magno e seus
doze pares de França:

Iniciava-se, portanto, o Quarto Império [com a liderança de Pedro
Antônio] que [...] teve a vantagem de revelar ao Brasil quem foi seu
verdadeiro e real Dom Pedro I, o nosso, e não aquele Português
debochado da Casa de Bragança [...]. Chegamos, então, ao trecho mais
epopeico, bandeiroso e cavalariano da história da Pedra do Reino.
Digo isso porque é agora que aparecem os Cavaleiros sertanejos,
comandados pelo Capitão-Mor Manuel Pereira, Senhor do Pajeú,
todos galopando em cavalos, armados de espadas reluzentes e
arcabuzes tauxiados de prata, na sua expedição punitiva contra os Reis
castanhos e Profetas da Pedra do Reino. Fazendo pacientes pesquisas,
descobri que, naquele dia, a Guarda de Honra do Comandante Manuel
Pereira era composta de trinta e seis Cavaleiros [...]. Isso mostra que
ele era três vezes mais importante do que Carlos Magno, porque tinha
três vezes Doze Pares de França. Era um inimigo implacável da minha
Casa: mas ressalto essa grandeza dele por patriotismo sertanejo e para
provar também, logo de entrada, a superioridade do Sertão sobre
aquele Reinozinho besta, estrangeirado e mixuruca que é a França.
(RPR, folheto IX, p. 46)

Por fim, contrapondo-se às posições assumidas por Nina Rodrigues e Euclides
da Cunha, Suassuna rejeita as interpretações racialistas e promove a exaltação da nação
mestiça, da “nação castanha”, do “povo castanho” e dos “reis castanhos”:

Sou descendente, não daqueles reis e imperadores estrangeiros e
falsificados da Casa de Bragança, mencionados com descabida
insistência na História Geral do Brasil, de Varnhagen; mas sim dos
legítimos e verdadeiros Reis brasileiros, os Reis castanhos e cabras da
Pedra do Reino do Sertão, que cingiram, de uma vez para sempre, a
sagrada Coroa do Brasil, de 1835 a 1838, transmitindo-a assim a seus
descendentes, por herança de sangue e decreto divino.

(RPR, folheto I, p. 5)
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3 A PEDRA DO REINO E O SERTÃO ÉPICO DE ARIANO SUASSUNA

O mito de D. Sebastião existe no sertão: o rei está vivo, mas
encantado, deve voltar um dia e estabelecer a justiça na terra. A
Pedra do Reino é uma epopeia admiravelmente heroica, de tom épico
e satírico, situado no âmbito da estrutura heroica, caracterizada,
principalmente, pelo enfrentamento do monstro, estrutura masculina
por excelência, racional, própria da civilização ocidental.
(NOGUEIRA, 2002, p. 36. Grifo da autora)
– [...] o senhor entenderá tudo melhor à medida que for me
conhecendo mais. Um dos motivos mais importantes, porém, é que eu
sou um Epopeieta.
– Um o quê, Bibliotecário Quaderna?
– Um Epopeieta, um poeta épico, um autor de epopeias!
– Quantas epopeias o senhor já escreveu?
– Por enquanto nenhuma ainda, Excelência, mas vou fazer uma de
lascar o cano, qualquer dia desses! [...]. A minha [obra de gênio], é
uma
Epopeia, um Romance régio, “completo, modelar e de primeira
classe”! (RPR, folheto L, p. 273-274).

Ariano Suassuna define seu Romance d’A Pedra do Reino como uma “epopeia”,
“admiravelmente heroica, de tom épico e satírico”. A obra que Quaderna, o protagonista
do romance, se propõe a realizar, é igualmente uma “epopeia”, um “romance régio”,
“completo modelar e de primeira classe”.
Enquanto gênero poético, a epopeia tem raízes no mundo grego, com as
modelares Ilíada e Odisseia, atribuídas a Homero. Uma das marcas da poesia épica é a
apresentação de um proêmio, versos iniciais nos quais se apresentam, dentre outros
elementos: a identidade do responsável pela narrativa; a apresentação do tema ou do
assunto da narrativa; a justificativa pela escolha do tema ou definição de sua
relevância.23 Assim, na Ilíada, tem-se os seguintes versos iniciais:

A ira, Deusa, celebra [canta] do Peleio Aquiles,
o irado desvario, que aos Aqueus [gregos] tantas penas
trouxe, e incontáveis almas arrojou no Hades
de valentes, de heróis, espólio para os cães,
pasto de aves rapaces [...].24 (Ilíada, canto I, v. 1-5).

23

Sobre os elementos constituintes dos prólogos épicos – e dos proêmios das narrativas historiográficas –
cf. o capítulo VII do livro de Francisco Murari Pires, “História e epopeia, os princípios da narrativa”
(PIRES, 1999, p. 147-276).
24
Citação conforme tradução de Haroldo de Campos (cf. Referências).
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Neste proêmio, portanto, estão presentes: a) a indicação da Deusa (a Musa)
como entidade detentora do saber sobre os assuntos a serem relatados e responsável
primeira da narrativa; b) a definição da ira (“o irado desvario”) de Aquiles, filho de
Peleu (o “Peleio Aquiles”) como tema central da narrativa; c) a explicitação dos
elementos que tornam o tema “ira de Aquiles” como digno de ser narrado ou, noutros
termos, a apresentação da justificativa da escolha do tema: a ira de Aquiles deve ser
objeto de atenção porque provocou muitas “penas” aos aqueus/gregos, porque provocou
muitas mortes (“incontáveis almas arrojou no Hades”), mortes não de indivíduos
ordinários, mas de “valentes”, de “heróis”, e mortes que se consumaram de forma
violenta e cruel, sem que se observassem os devidos ritos fúnebres, ficando, antes, os
cadáveres de homens ilustres abandonados como “espólio para os cães” e “pasto de aves
rapaces”.

Já a Odisseia apresenta os seguintes versos inaugurais:
O homem multiversátil, Musa, canta, as muitas
errâncias, destruída Troia, pólis sacra,
as muitas urbes que mirou e mentes de homens
que escrutinou, as muitas dores amargadas
no mar a fim de preservar o próprio alento
e a volta dos sócios (Odisseia, canto I, v. 1-6)25.

Na passagem podem ser identificados: a) a mesma indicação da Musa como
entidade que detém o saber sobre os feitos relatados e como enunciadora da narrativa
(“Musa, canta”); b) a definição do tema da narrativa: os descaminhos (as “errâncias”)
enfrentados pelo homem “multiversátil”, de muitos recursos, Odisseu, desde que este
deixou Troia, a “polis sacra” destruída, em retorno a sua cidade de origem, Ítaca; c) a
justificativa pela escolha do tema: as errâncias de Odisseu são dignas de relato porque,
por elas, o herói, em primeiro lugar, conheceu muitas cidades e travou contato com
muitos homens de diferentes caracteres e diferentes costumes e, em segundo lugar,
preservou e reafirmou sua coragem (seu “alento”) e buscou assegurar o retorno de seus
companheiros guerreiros (os “sócios”) aos seus lares e famílias, após dez anos de
guerra.

25

Citação conforme tradução de Trajano Vieira (cf. Referências).
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A partir dos exemplos destas epopeias inaugurais é possível indicar que, nelas, o
saber acerca dos assuntos narrados tem sempre origem divina. O homem que relata os
fatos não esteve neles presente nem investigou indícios ou fontes para construir seu
conhecimento. Quem detém o saber sobre os acontecimentos é a deusa, a Musa, que, em
uma passagem da Ilíada, é descrita (no plural, “as Musas”) como “moradoras do
Olimpo, divinas, todo-presentes, todo-sapientes” (Ilíada, canto II, v. 484-485). As
Musas tudo sabem porque a tudo estão presentes e somente podem ser “todo-presentes”
porque são divinas. Neste sentido, o homem – que por não ser divino, não pode ser
onipresente e, logo, não pode ser conhecedor de fatos, já que não os presenciou – que
relata os acontecimentos se mostra como um mero instrumento da deusa; por meio do
narrador humano, a deusa Musa expõe o seu saber.
Além disso, deve-se notar que, nas epopeias clássicas, a escolha do tema é
sempre orientada no sentido de destacar fatos nos quais estão envolvidos personagens
nobres e guerreiras. Aquiles é filho de Peleu, rei da cidade de Feácia; Odisseu é rei da
cidade de Ítaca, onde deixou sua esposa, Penélope, e seu filho, Telêmaco. Tanto Aquiles
quanto Odisseu compareceram a Troia, para compor o grande exército grego, chefiando
seus próprios guerreiros, trazidos de suas cidades. E, além de nobres e régios, os heróis
das epopeias estão sempre envolvidos em ações guerreiras, em obras de violência e
destruição. A ira de Aquiles provocou inumeráveis mortes entre os gregos e a errância
de Odisseu se inicia quando este deixa Tróia, a cidade do rei Príamo, totalmente
destruída e incendiada, com os homens todos mortos e as mulheres e crianças
convertidas em escravos.
Neste sentido, pelas indicações clássicas, compor uma epopeia significa, em
primeiro lugar, narrar os feitos de bravura, violência e sangue perpetrados por
personagens nobres e monárquicos.
No entanto, embora tratasse de personagens singulares – heroicos – a epopeia
também se prestava à exaltação de valores e virtudes de grupos sociais e de
comunidades étnicas. Assim, por exemplo, Moses Finley divisou na Ilíada e na
Odisseia não apenas cantos de celebração de heróis específicos, mas a exaltação da
classe dos aristocratas das cidades gregas dos períodos pré-Arcaico, homens que
usufruíam os privilégios de uso da violência, de acesso às melhores e mais extensas
terras e de concentração de poder e status. Assim, ao falar de Aquiles e Odisseu, as
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epopeias celebravam os feitos da nobreza grega, homens que se orgulhavam de seus
feitos de armas e de poder.26
Já Oswyn Murray vislumbrou, no episódio do enfrentamento de Odisseu com o
ciclope Polifemo, a exaltação da própria cultura grega frente os não gregos. Na narrativa
de Homero, Odisseu derrotou o monstro, filho de Poseidon, com o uso de três artifícios:
o conhecimento de regras e normas específicas para o preparo e a produção de vinho
(Odisseu oferece a Polifemo um vinho concentrado, que provoca a rápida embriaguez
do monstro); o domínio das técnicas de produção dos frutos da oliveira (é com um galho
de oliveira, no qual se esculpiu uma ponta, que Odisseu perfura o único olho de
Polifemo); por fim, exibição de astúcia verbal (Odisseu engana Polifemo dizendo
chamar-se “Ninguém”; quando ferido, Polifemo é frustrado em sua tentativa de pedir
ajuda a seus companheiros por gritar “– Ninguém está me atacando!”). Para o autor,
então, a epopeia se prestava, entre os gregos, para exaltar as características sociais (o
domínio e o fruir do vinho, do azeite e da habilidade retórica) que os tornavam um povo
especial, distinto dos demais, qualificados como bárbaros.27
A utilização de narrativas épicas e heroicas para exaltação de povos e
comunidades se repete entre os romanos. A mais famosa epopeia latina, a Eneida, de
Virgílio, foi composta por encomenda de Augusto, primeiro imperador de Roma, no
século I a.C.. Na narrativa dos feitos de Enéas está claramente presente o modelo da
epopeia homérica: os seis primeiros cantos do poema narram as errâncias do herói pelas
regiões mediterrânicas, desde que abandonou Troia, destruída, à semelhança do modelo
narrativo da Odisseia; já os últimos seis cantos do poema narram os combates travados
por Eneias na Itália, enfrentando o exército de Turno, nobre guerreiro da região do
Lácio; neste caso, temos cantos de combate, que remetem ao modelo da Ilíada, narrativa
dos feitos de Aquiles na guerra de Tróia. Com a Eneida, o relato de exaltação do herói
se entrelaça explicitamente como projeto de exaltação de uma comunidade, a dos
romanos, dominantes em toda a extensão do Mediterrâneo.

A epopeia manifesta-se como canto de glorificação de um povo;
apesar de apresentar um herói individual, enfoca a formação da
nacionalidade como na Eneida, cujo herói, Enéias, único
remanescente da destruição de Tróia, será o iniciador do império
romano; ou relata os grandes feitos de um povo já organizado em
26

Cf., a respeito, o capítulo “Aedos e heróis” do livro O mundo de Ulisses (FINLEY, 1988, p. 25-47).
Cf. o capítulo “O homem e as formas de sociabilidade”, no livro O homem grego, organizado por JeanPierre-Vernant (MURRAY, 1994).
27
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nação, como n’Os Lusíadas, que conta as façanhas do povo luso.
Desse modo, o elemento nacional/nacionalista torna-se um dos
componentes básicos dessa fôrma literária (MICHELETTI, 2004).

Paul Zumthor, por seu lado, indicou o tratamento dispensado pelo movimento
romântico, na Europa do século XIX, que converteu vários poemas heroicos da Idade
Média em modelos de “epopeia”, destinados a exaltar e fornecer marcos inaugurais das
nações que então se afirmavam. Desta forma, as gestas em torno de Carlos Magno, na
França, ou o Cantar de Mío Cid, na Espanha, se converteram em epopeias de exaltação
de heróis régios e, ao mesmo tempo, de comunidades nacionais:

Hábitos herdados do romantismo incitavam a ordenar globalmente as
obras [as canções de gesta medievais] sob a etiqueta “epopeia”; e esta
remetia a Homero, reserva dos poetas de formação clássica. A
descoberta, já antiga, da multiplicidade das camadas textuais na Ilíada
e na Odisséia não tinha em nada tirado destes poemas seu caráter
exemplar; havia apenas distendido a ligação, íntima e irracional, que
os prendia a uma concepção de poesia, geral na Europa desde o século
XVI. Donde uma valorização das “epopeias” medievais, no contexto
das revoluções românticas. O exemplo francês é o mais claro: [...]
assiste-se a uma recuperação das canções de gesta, recebidas e
decifradas como os documentos originais da literatura nacional
(ZUMTHOR, 1993, p. 15).

Ao se imbricar com as demandas em favor da definição dos elementos
fundamentais de diferentes identidades nacionais, a epopeia assumiu novas
significâncias. Como afirma Alexandre Abreu, em sua tese a respeito da presença de
elementos épicos na narrativa de Guimarães Rosa, no Grande sertão: veredas:

[...] constata-se que o épico homérico, devido à complexidade, mostrase plurifacetado, aceitando dialogar com outros gêneros que também
compõem outras inúmeras maneiras de expressão, revelando a
densidade contida nos versos do aedo clássico (ABREU, 2006, p. 19).

Assim, o projeto epopeico de Suassuna não se resume a uma dimensão literária,
mas envolve também um campo eminentemente político. Não se trata de simplesmente
expor acontecimentos ocorridos no século XIX a partir da observância de preceitos
literários identificadores de determinado gênero textual. Transformar os acontecimentos
da Pedra do Reino em matéria épica significa também inseri-los, junto com seus
protagonistas, em uma narrativa de definição da nacionalidade brasileira.
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3.1. Elementos épicos na narrativa da Pedra do Reino: o prólogo
Suassuna inicia sua narrativa da Pedra do Reino com um prólogo, em versos,
claramente referenciado nos prólogos das epopeias homéricas:

Ave Musa incandescente
do deserto do Sertão!
Forje, no Sol do meu Sangue,
o Trono do meu clarão:
cante as Pedras encantadas
e a Catedral Soterrada,
Castelo deste meu Chão!
Nobres Damas e Senhores
ouçam meu Canto espantoso:
a doida Desaventura
de Sinésio, O Alumioso,
o Cetro e sua centelha
na Bandeira aurivermelha
do meu Sonho perigoso!
(RPR, prólogo, p. 2)

Ariano também abre seu prólogo com uma invocação à Musa, entidade divina
detentora, nas epopeias clássicas, do saber em torno dos eventos do passado, do
presente e do futuro, e que se manifestava nas vozes dos aedos, dos cantadores. Mas
aqui a invocação apresenta algumas especificidades. Nos prólogos homéricos um único
verbo é associado à ação da Musa: “cantar” (“Musa, canta”); já no prólogo de Suassuna
se solicita da Musa duas ações: “forjar” e “cantar”. A princípio os sentidos são
complementares: forjar pressupõe criar, construir, modelar; e a referência ao cantar
indica as maneiras do “forjar”. O que o poeta pede à Musa é que esta “forje”, com o seu
canto, a narrativa que se inicia. Mas a principal intervenção de Suassuna no modelo
épico de invocação à Musa está justamente no uso do verbo “forjar”. Na narrativa épica
clássica, a Musa canta a verdade, porque entidade divina “todo-sapiente”, nos dizeres de
Homero. Na Ilíada e na Odisseia, ao cantar, a Musa não forja, não cria, ela apenas
revela a verdade dos acontecimentos verificados no tempo. No prólogo de Suassuna, a
narrativa não revela a realidade, mas a constrói. Como indica Guaraciaba Micheletti:
À semelhança da Odisseia, da Eneida e d’Os Lusíadas, A Pedra do
Reino começa por uma invocação à musa e um exórdio; mas o traço
que parece determinar a vertente epopeica da obra é o suporte
histórico. Nos romances de cavalaria, outra fôrma utilizada por
Suassuna, o elemento romanesco, a criação lendária domina no
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enredo, enquanto na epopeia, a História desempenha papel relevante.
Claro está que não se trata de uma utilização direta do fato histórico,
mas de seu aproveitamento como matéria prima literária
(MICHELETTI, 2004).

Outra originalidade na invocação de Suassuna à Musa é o qualificativo que
acompanha a deusa: Musa... “incandescente do deserto do Sertão”. Desta maneira,
Suassuna se aproxima e, ao mesmo tempo, se distingue do poeta épico clássico. Como
bom epopeieta, ele inicia sua narrativa invocando a Musa, mas afirma tratar-se de uma
outra Musa, que não a do grego Homero. É como se Suassuna afirmasse: Homero, um
grego, inicia sua epopeia invocando a Musa dos gregos; eu, Suassuna, sertanejo, inicio
minha epopeia invocando a Musa de meu Sertão.
Portanto, o Romance d’A Pedra do Reino se inicia com um pedido, dirigido à
Musa, para que esta “forje” e “cante”. Mas “forjar” e “cantar” o quê? Em outros termos:
qual o tema, qual o assunto do Romance? O prólogo apresenta algumas palavras
grafadas em maiúsculo, justamente para chamar a atenção do leitor para os termoschave que remetem para o tema da epopeia: “Sertão”, “Sol”, “Sangue”, “Trono”,
“Pedras”, “Catedral Soterrada”, “Castelo”, “Chão”. Alguns termos remetem para o
território no qual se inserem os eventos a serem narrados, como “Sol”, “Sertão” e
“Chão”; outros remetem ao ambiente e ao período histórico específico da Pedra do
Reino, como “Pedras” e “Catedral Soterrada”; por fim, outros termos remetem para a
ambiência de vida nobre e monárquica, como “Sangue”, “Trono” e “Castelo”. Portanto,
a narrativa irá tratar de feitos ocorridos no sertão nordestino, mais especificamente, dos
acontecimentos da Pedra Bonita ou Pedra do Reino e, nessa narrativa, deverão ser
destacados seus elementos nobres e monárquicos.
O prólogo ainda se estende em uma segunda estrofe, quando a atenção do
poeta/narrador/romancista não mais dirige à Musa, mas sim ao público ouvinte/leitor,
tratado como “Nobres Damas e Senhores”. Nesta nova estrofe, a ênfase desloca-se para
o segundo enredo do Romance, referente ao enigma que envolve a morte do tio e
padrinho do personagem Quaderna, Dom Pedro Sebastião Garcia-Barreto, e do
misterioso desparecimento e reaparição de seu filho mais novo, Sinésio. E também
nesta segunda estrofe, ou, pode-se dizer, neste segundo prólogo, continuam a se fazer
presentes termos grafados em maiúsculos que remetem à atividade de criação que
precede a narrativa (“Sonho”), ao próprio ato de narrar (“Canto”, “ouçam meu Canto
espantoso”) e a símbolos do poder monárquico (“Cetro”, “Bandeira”).
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Portanto, desde a sua abertura, o Romance d’A Pedra do Reino se apresenta
como uma epopeia que deverá apresentar feitos épicos – feitos de sangue, de violência,
de coragem – de personagens nobres e régios e, assim, cantar um “Sonho perigoso” do
sertão.

3.2 Elementos épicos na narrativa da Pedra do Reino: o modelo de Homero
Como bom epopeieta, que deseja compor uma obra “de lascar o cano”, uma
“Epopeia, um Romance régio completo, modelar e de primeira classe”, QuadernaSuassuna se coloca numa posição de admiração e rivalidade com Homero. Seu objetivo
é emular mas também superar o epopeieta grego. Como afirma Tereza Pereira do
Carmo, em sua tese de doutorado sobre o Romance d’A Pedra do Reino,28

Sua [de Quaderna] obsessão é Homero. Já vimos [...] que o desejo de
superá-lo tornou-se patente na discussão acerca da famosa “questão
Homérica” travada com Clemente e Samuel. Antes disso, temos
Quaderna escarnecendo de Homero por ter ele nascido na Grécia, uma
“porqueirinha de terra”, e, no intuito de ultrapassá-lo, desafiando o
grego e também qualquer outro que desacreditasse da possibilidade de
emular o aedo antigo (CARMO, 2014, p. 57).

Em uma passagem, Quaderna comenta uma afirmação atribuída a Tobias Barreto
– poeta e intelectual atuante no século XIX, nascido em Sergipe – segundo a qual seria
impossível a um brasileiro escrever uma autêntica epopeia em função do aspecto
mesquinho e ordinário da vida brasileira em sua época: “a nossa vida pública e
particular não é bastante fértil de peripécias e lances romanescos”. Segundo Quaderna,
[Tobias Barreto] lamenta que seja raro, entre nós, “um amor sincero,
delirante, terrível e sanguinário”, ou que, quando apareça, seja num
velho como o Desembargador Pontes Visgueiro, o célebre assassino
alagoano do Segundo Império. E comenta, ácido: “Um ou outro crime,
mesmo, que porventura erga a cabeça acima do nível da vulgaridade,
são coisas que não desmancham a impressão geral da monotonia
continua. Até na estatística criminal o nosso País revela-se mesquinho.
O delito mais comum é justamente o mais frívolo e estúpido: o furto
de cavalos”.
(RPR, folheto IV, p. 29)

28

Jogando com os clássicos no Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta (cf.
CARMO, 214).
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A frase de Tobias Barreto tem, inicialmente, sobre Quaderna, o peso de uma
pedra que serve de obstáculo à consecução de seu projeto epopeico: “A gente lê uma
coisa dessas e fica até desanimado, julgando ser impossível a um Brasileiro ultrapassar
Homero e outros conceituados gênios estrangeiros”. Mas, a seguir, a frase tem o efeito
de atestar a superioridade da vida sertaneja sobre a das cidades e seus mercados.
“Vulgaridade”, “monotonia”, “mesquinharia” poderia ser o que Tobias Barreto divisava
em sua vida nas cidades litorâneas, mas a história da família de Quaderna provava que o
sertão era terra de grandes romances, de eventos notáveis de coragem, crimes e sangue.
Portanto, somente o sertão exibiria uma vida grandiosa, digna de uma grande epopeia.
Em outro momento da narrativa, Quaderna, prestando seu depoimento ao
Corregedor, esclarece os núcleos temáticos que comporão sua futura epopeia,
destacando um núcleo “sertanejo e terrestre” e um outro, “marítimo e do litoral”.
Questionado pelo Corregedor sobre os motivos de incluir um núcleo “marítimo” em
uma narrativa sertaneja, Quaderna se justifica com sua pretensão de, por sua narrativa,
ultrapassar a Homero:
– Ah, e a aventura do rapaz do cavalo branco [Sinésio] teve também
uma parte marítima?
– Teve sim senhor! Constou primeiro de uma “ilíada sertaneja e
terrestre”, e depois de uma “odisséia marítima e do litoral”, motivo
pelo qual meu Castelo sertanejo fará de mim um Epopeieta que, numa
Obra só, será mais completo do que Homero teria sido, caso existisse!
(RPR, folheto LVI, p. 327).

Quaderna/Suassuna, portanto, pretende repetir a estratégia de Virgílio, com sua
Eneida: reunir, em uma única obra, as temáticas que, nas epopeias homéricas, se
distribuem na Ilíada e na Odisseia.
A rivalidade que anima o personagem Quaderna, em sua tentativa de ultrapassar
a obra de Homero, assume ares de bufonaria quando o protagonista do romance é
momentaneamente atingido por uma cegueira, no folheto LXXVIII, jocosamente
intitulado “A cegueira epopeica”. À angústia pela perda da visão, sucede, em Quaderna,
a alegria por poder, em primeiro lugar, superar facilmente Camões – que, por ser apenas
cego de um olho, foi condenado a ser meio-poeta, uma epopeieta de segunda categoria –
e, em segundo lugar, competir mais favoravelmente com Homero, que é francamente
tratado como “desgraçado” e “meu adversário”:
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Camões, enquanto tinha dois olhos, era apenas um Poeta lírico, chorão
e cortesão. Cegando de um olho, tornou-se Epopeieta, e só foi épico
de segunda grandeza, imitador de Virgílio, por ser apenas meio-cego e
não cego inteiro.
[...]
Para ser o Gênio da Raça Brasileira, eu era capaz de fazer qualquer
acordo e se o preço era a cegueira eu o pagaria com gosto. Se o fato de
não ser cego significava alguma desvantagem em relação ao
desgraçado do Grego Homero, a inferioridade estava, agora, sanada
[...]. A contagem de pontos até subira muito em meu favor, porque
Homero era cego, mas não existira nem tinha sido completo. Eu, além
de existir e ser completo, genial e régio, agora não deixara mais um
flanco sequer aberto a meu adversário, pois até cego dos dois olhos
conseguira me tornar! (RPR, folheto LXVIII, p. 507-508).

As frequentes recorrências, ao longo da obra do nome de Homero, servem,
principalmente, para lembrar o leitor que, apesar das ironias, dos momentos burlescos,
das referências a outros gêneros de escrita, a narrativa é, em última análise, uma
“epopeia homérica”, destinada a realçar feitos nobres e guerreiros, além de expressar o
cerne identitário de uma comunidade.

3.3 Elementos épicos na narrativa da Pedra do Reino: monarcas, guerreiros e
poetas
Como já afirmava Tobias Barreto, citado por Quaderna, não são quaisquer fatos
e personagens que se prestam a uma representação épica: são necessários personagens
nobres e monárquicos para a construção de uma epopeia. Se Tobias Barreto, um homem
da literatura erudita e letrada, fornece esta indicativa, Quaderna também a encontra nos
almanaques que circulavam no sertão, condensações de histórias ilustres, de reis e de
santos, que eram acompanhadas de informações zodiacais e charadas:
li num artigo do Almanaque Charadístico29 que não é qualquer feito
que pode fornecer assunto para uma Epopeia: são as “façanhas de
guerreiros e capitães ilustres; reis que decaem; tiranos assassinados;
brilhantes reveses; quedas de tronos, coroas e monarquias; terríveis
perfídias e combates sanguinolentos”. Dizia ainda o artigo do
Almanaque que “as Epopeias sempre têm, por personagens, reis,
guerreiros, princesas e fidalgos que passam por grandes vicissitudes
em algum cerco ou retirada ilustre” (RPR, folheto XLIX, p. 278).

29

Conforme esclarece Quaderna, em outras passagens do Romance, trata-se do Almanaque Charadístico
e Literário Luso-Brasileiro, referido como um dos “livros-de-cabeceira” do personagem (cf. folheto IV,
p. 30).
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Para cumprir tal requisito epopeico, Suassuna recorre a dois expedientes
principais: o primeiro consiste em ressaltar os elementos e as imagens monárquicas
presentes no movimento sebastianista da Pedra Bonita, como o título de “Rei” utilizado
pelos seus líderes, que também se exibiam aos fiéis portando Coroa e manto; o segundo
expediente consiste na representação dos personagens sertanejos por meio de recursos
estilísticos que os coloquem em paralelo aos personagens das epopeias clássicas,
fazendo, desta maneira, dos líderes sertanejos – líderes religiosos ou políticos – reis
locais, como eram locais os reis das cidades gregas de Homero.
Para atestar o componente régio do movimento da Pedra do Reino, Suassuna
invoca o testemunho insuspeito de Antônio Áttico de Souza Leite, que destaca a coroa
utilizada por João Ferreira, objeto de dignidade monárquica que Quaderna se esforçará
por localizar e tomar posse, como estratégia essencial para se apresentar como herdeiro
do legítimo imperador do Brasil:

Tenho perfeita consciência da má vontade de Souza Leite para com
minha família. Mas isso é até bom, porque, assim, tudo o que ele diz a
nosso favor é absolutamente insuspeito. Ora, o ilustre Acadêmico,
com toda a sua aversão, não ocultou um fato fundamental para as
monarquias e outras glórias quadernescas: meu bisavô foi visto,
mesmo, na Pedra do Reino, trazendo à cabeça a sagrada Coroa de
couro e prata que é a verdadeira Coroa do Brasil e que é a mesma que
ainda hoje eu possuo! (RPR, folheto VIII, p. 45).

Em outro momento crucial da narrativa, o do enfrentamento entre os fazendeiros
comandados por Manoel Pereira com os fieis liderados por Pedro Antônio, Suassuna faz
uma citação literal da crônica de Antônio Áttico, na qual o último líder da seita
sebastianista aparece combatendo não com armas, mas com a sua própria Coroa:
como diz Souza Leite [...]: “No momento, porém, em que os Pereiras,
com os Soldados que os seguiam, se aproximavam das capoeiras e se
dirigiam para aqueles Umbuzeiros, acharam-se face a face com El-Rei
Dom Pedro Antônio, o qual estava com uma grande Coroa na cabeça,
acompanhado de um séquito numeroso de mulheres, meninos e de
homens armados de facões e cacetes. – ‘Não os tememos! Acudamnos as tropas do nosso Reino! Viva El-Rei Dom Sebastião!’ – assim
exclamou Pedro Antônio, agitando no ar a sua Coroa e arremessandose furioso, com todos os seus, sobre aquele punhado de Cavaleiros.
Foi horrível o que resultou do encontro das duas Forças: sobre o
Campo de combate ficaram inúmeros cadáveres, sendo um o do Rei
Pedro Antônio, com muitos dos seus sectários, e os de Cipriano e
Alexandre Pereira (RPR, folheto IX, p. 46-47).
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Intercalando sua narrativa com citações da crônica de Antônio Áttico,
Quaderna/Suassuna conclui que, assim, “fica mais provado”, “nas palavras dos outros”,
“que a história da minha família é uma verdadeira Epopeia [...]: uma história épica, com
Cavaleiros armados e montados a cavalo, com degolações e combates sangrentos,
cercos ilustres, quedas de tronos, coroas e outras monarquias” (RPR, folheto IV, p. 3031).
Mas uma epopeia exige outros personagens além dos reis. São necessários
também guerreiros, que possam compor os exércitos dos reis, e também poetas que
possam assegurar a memória dos feitos dos reis e seus guerreiros. Em sua epopeia,
Suassuna transforma os cangaceiros em versões sertanejas dos guerreiros gregos e dos
cavaleiros medievais e faz dos cantadores nordestinos equivalentes aos aedos gregos e
aos trovadores da Idade Média.
Neste procedimento, Suassuna busca, mais uma vez, amparo em autores de
formação erudita, citando, por exemplo, Gustavo Barroso – filho de família abastada do
Ceará, nascido em 1888, formado na então Faculdade de Direito do Rio de Janeiro,
folclorista, membro da Academia Brasileira de Letras e, mais tarde, militante
integralista e anti-semita30: “Gustavo Barroso [...] afirma [...] que os Fazendeiros
sertanejos são Príncipes e Reis, que os Cantadores são menestréis fidalgos, troveiros e
trovadores – uns aedos, semelhantes aos gregos – e que os Cangaceiros são Cavaleiros
medievais!” (RPR, folheto L, p. 279).
Por vezes, no entanto, Suassuna se permite romper esta representação grandiosa
e epopeica do sertão e dos sertanejos e referir-se à realidade pobre, suja e áspera do
sertão. No confronto com o Corregedor, após descrever a cavalgada do rapaz do Cavalo
Branco em seu estilo régio, Quaderna é questionado: “– E é verdade tudo isso? Todas
essas roupas fidalgas, essas bandeiras, essas onças, esses acontecimentos estranhos,
tudo isso é verdade ou é ‘estilo régio’?”. A resposta de Quaderna revela que seu estilo
épico não significa alheamento da realidade, mas uma forma de nela realçar
características extraordinárias:
– Bem, se o senhor quiser, pode imaginar somente uns cavalos
pequenos, magros e feios, uma porção de gente suja, magra, faminta e
empoeirada, arrastando por aquela estranha Estrada uma porção de
30

No folheto XL do Romance d’A Pedra do Reino, Gustavo Barroso é descrito como um “fidalgo” que
“pertence à Direita” (cf. RPR, p. 216). Já no folheto L, Barroso é citado como “integralista”: “Gustavo
Barroso, como integralista, é um dos autores preferidos do Doutor Samuel”; no mesmo folheto, ele é,
ainda, referido como um dentre “outros extremistas fidalgos da Direita brasileira” (RPR, p. 278).
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velhos animais de Circo, famélicos e desdentados, numa tropa pobre e
amontoada. Para mim, porém, somente o facho sagrado da Poesia
régia é capaz de dar a medida daquele evento extraordinário, de
caráter epopéico! (RPR, folheto LV, p. 323).

3.4 Elementos épicos na narrativa da Pedra do Reino: a identidade cultural e/ou
nacional
Como já adiantado, embora Suassuna adote os eventos da Pedra do Reino, em
especial os relacionados aos líderes/reis do movimento e seus descendentes, como
matéria para sua epopeia, o autor também ressalta sua pretensão de compor uma
Sertaneida e mesmo uma Brasileia, ou seja, uma narrativa reveladora da identidade do
Sertão e do Brasil. E, subvertendo as ideias racialistas de Nina Rodrigues e Euclides da
Cunha, Ariano Suassuna faz uma apologia do Sertão e do Brasil como comunidade de
mestiços, de “castanhos”. A distância conscientemente adotada em relação à abordagem
de Euclides da Cunha é salientada por Suassuna em uma de suas entrevistas:

A minha admiração por Euclides da Cunha é enorme [...]. Agora, eu
discordo de muita coisa dele: tem coisas sérias de Euclides da Cunha,
tem erros ao meu ver graves. Por exemplo, a interpretação da
mestiçagem brasileira feita por ele é absolutamente inaceitável. Eu
sempre digo, Euclides era um grande escritor, antes de tudo, mas
principalmente quando ele deixava funcionar, livre, a genial
imaginação de escritor que ele tinha ele acerta toda vez. Mas quando
ele se deixava influenciar pela falsa ciência européia, pelo falso
cientificismo, determinismo, positivismo do século XIX é um desastre
(in MOURA, 2002, p. 59-60).

Para Suassuna, a marca original do povo sertanejo – e do povo brasileiro – é a
mestiçagem, o ser “castanho”. “Castanhos” são os verdadeiros reis e líderes do sertão,
como João Ferreira e João Suassuna. “Castanhos” são os cangaceiros, guerreiros e
cavaleiros castanhos do sertão brasileiro. “Castanho” é o próprio povo brasileiro, que,
desde o século XIX se envolveu em inúmeras insurreições castanhas: Pedra do Reino,
Canudos, a Revolução de Princesa, dentre outras. “Castanhos” são os chefes locais, os
barões feudais, que compõem o “povo fidalgo-castanho do Brasil”:

Bem, aí é quando [no século XIX], em vez das rebeliões somente
negras ou tapuias [...], começam as verdadeiras insurreições do Povo
castanho brasileiro! Foram elas: a “Insurreição da Serra do Rodeador”,
em 1819; a “Guerra da Pedra do Reino”, de 1835 a 1838; e aquele
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cerco ilustre, povoado de combates sanguinolentos e retiradas
heroicas, que foi a “Guerra do Império do Belo Monte de Canudos”, aí
por 1897 [...]. No século XX já tivemos, aqui no Sertão da Paraíba,
quatro novos episódios da “Grande Revolução Sertaneja do Povo
Fidalgo-Castanho do Brasil” (RPR, folheto L, p. 284).

“Castanho” é o próprio epopeieta, por vezes referenciado como “Quaderna, o
Castanho”.31 Aliás, ao se referir como e porque ficou conhecido como “Castanho”,
Quaderna não se melindra em especificar a origem pejorativa do cognome, derivado do
termo empregado para designar cavalos mestiços:
Sendo eu “moreno carregado”, os dois [Samuel e Clemente] me
chamavam, nos dias comuns, de Quaderna, o Mameluco,
promovendo-me a Quaderna, o Mouro, nos dias bons, e rebaixandome, nos momentos de raiva, a Quaderna, o Cabra, ou Quaderna, o
Castanho. Preferiam, mesmo, este último nome que, dando ideia da
cor de minha pele, tinha a vantagem, sendo “castanho” um tipo de
cavalo, de “indicar de que faculdades intelectuais o dono era dotado”.
(RPR, folheto XXVI, p. 124)

Por fim, pode-se dizer que a própria epopeia de Suassuna é uma epopeia
“castanha”, nascida do cruzamento de modelos europeus com personagens sertanejobrasileiros, da mistura de “povo” e de “fidalgos”, todos castanhos. Por isso, por refletir
sobre a memória coletiva de um povo castanho, Suassuna pode alimentar a pretensão de
escrever a “Obra nacional da Raça Brasileira”.32

31
32

Cf., por exemplo, folheto LXXX, p. 558.
RPR, folheto XXIX, p. 142.
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4 CULTURA ORAL, CULTURA LETRADA E EPICIDADE EM ARIANO SUASSUNA

Tanto o substantivo “epopeia” como o adjetivo “épico” derivam da palavra grega épos.

Assim o diz o Grande Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa:

Épico:
Etimologia: lat. epĭcus,a,um, “heroico, de ou relativo aos feitos dos
heróis”. Adaptado do grego epikós, adj. ligado ao grego épos,ous,
“palavra, verso, discurso, poema”.
Epopeia:
Literalmente: poema extenso que narra as ações, os feitos memoráveis
de um herói histórico ou lendário que representa uma coletividade;
poema épico, poema heroico.
Por extensão: sucessão de eventos extraordinários, ações gloriosas,
retumbantes, capazes de provocar a admiração, a surpresa, a
maravilha, a grandiosidade da epopeia
Etimologia: grego epopoiía, “composição de poema épico, poema
sobre feitos heroicos”. Derivado do grego epopoiós, “poeta, poeta
épico”, formado a partir do grego épos,ous, “palavra, verso, discurso,
poema épico” e do verbo grego poieō, “fazer, produzir, originar”.

Épos, portanto, designa “aquilo que se diz”. Seu uso corrente na língua grega
envolvia não simplesmente a ideia de “palavra”, mas também a de “discurso”, de
“canto”, de “profecia”, entre outras. Veja-se a definição do dicionário de Florencio
Sebastián Yarza:

épos: Palavra. O que se diz. Vocábulo; discurso. Letra de canção.
Relato. Promessa; profecia; oráculo. Conselho, parecer. Provérbio,
sentença. Epopeia. Poesia; poema; verso.
(SEBASTIÁN YARZA, 1988).

Pierre Chantraine também fixa, em primeiro lugar, o sentido de “palavra” para
épos: “mot”, “parole”. Mas, em seguida, complementa: “[termo] amplamente utilizado
em Homero para designar as palavras, assim como mythos, que se aplica sobretudo ao
conteúdo das palavras” (CHANTRAINE, 1968, p. 362). Ou seja, épos designa “palavra”,
mas sobretudo a palavra empregada para a narrativa de mythos; os mythoi cantam sagas
de heróis e deuses por meio de époi. Daí, então o sentido de épos também como de
“discurso”, “letra de canção”, “relato”, “poesia”.
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Nos tempos homéricos, épos liga-se principalmente à palavra falada, ou, mais
especificamente cantada, já que era pelo canto, principalmente, que se memorizavam os
mythoi. No entanto, com o passar dos séculos e o desenvolvimento das culturas letradas,
as tradições culturais gregas assumiram o estatuto de “clássicas” e foram incorporadas
às culturas ocidentais na condição de gênero literário, no sentido original de “literatura”:
“Literatura: arte de escrever, escritura; alfabeto; gramática; [...] de littera,ae ‘letra,
caráter de escritura’”.33
Assim, quando Luís de Camões compôs, no século XVI, adotando como modelo
as narrativas épicas “clássicas”, Os Lusíadas, em consonância com o espírito
renascentista de retomada dos valores culturais greco-romanos, a epopeia era já
plenamente literária e não oral ou “cantada”. Ou seja, desde, pelo menos, o
Renascimento, o épos passou a se identificar com a palavra escrita e não com a
vocalizada. Do mundo pós-renascentista até o século XX, este movimento se acentuou,
terminando por eclipsar as origens orais da narrativa “épica”, dos relatos de grandes
feitos de “homens e de deuses”.
A “redescoberta” contemporânea da matriz oral das narrativas épicas foi iniciada
entre 1928 e 1935, quando Milman Parry publicou uma série de artigos que se tornariam
célebres por destacar, a partir da análise da estrutura verbal e métrica dos poemas Ilíada
e Odisseia, que a épica grega se constituía, na origem, em uma produção poética de
caráter eminentemente oral. Tratavam-se de poemas elaborados e re-elaborados, ao
longo de um vasto período, por aedos34 que desconheciam códigos de cultura escrita e
que eram recitados ou cantados perante uma audiência que igualmente desconhecia
práticas letradas de cultura. Parry chegou a esta conclusão após perambular por várias
aldeias do sul da antiga Iugoslávia e tomar contato com os cantos de bardos tradicionais
que não sabiam ler ou escrever, mas que recitavam longos poemas a partir do exercício
da memorização e da improvisação.
Na sequência dos estudos de Parry, Albert Lord e Eric Havelock (1996a; 1996b)
também contribuíram para mostrar que essas longas epopeias foram transmitidas de
geração em geração, recorrendo a artifícios mnemônicos (frases estereotipadas, versos
formulares, métrica, rimas etc.) para assegurar a preservação de informações culturais
33

Cf. verbete “Literatura” do Grande Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa.
“Em grego, aedo, substantivo masculino, que significa cantor [...] Forma épica e poética do verbo
cantar [...]. Aedo, portanto, é o cantor profissional, que na sociedade aristocrática, participava dos
banquetes, recitando seus versos para entreter seus convivas [...]” (ROSA, 2008, p. 7).
34
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relevantes (que fixavam as noções de justiça, de autoridade política, de obrigações
religiosas, de identidade coletiva) inseridas em grandes narrativas de feitos admiráveis
perpetrados por homens e deuses.
Havelock (1996a) chegou a cunhar a expressão “enciclopédia homérica” para se
referir a esta dupla característica essencial da narrativa da Ilíada e da Odisseia: canto
das “grandes façanhas dos homens e dos deuses gloriosos” e, ao mesmo tempo, canto
das “leis e hábitos de todos”, canto de fixação da memória, da identidade, dos costumes,
das normas.35
Os estudos iniciados por Parry conduziram ao crescente reconhecimento do
caráter predominantemente oral da maior parte do que um tanto equivocadamente se
convencionou denominar como “literatura clássica” ou “literatura medieval”. Assim,
Marcel Detienne salientou as conexões, nas tradições culturais gregas, entre a oralidade,
o canto, a memória e o conhecimento:

[...] a palavra cantada é inseparável da memória: na tradição hesiódica,
as Musas são filhas de Mnemosyne; em Kios, elas levam o nome de
“remembranças”; são elas também que fazem o poeta “lembrar-se”.
[...] Uma civilização oral exige um desenvolvimento da memória, ela
necessita da execução de técnicas de memória muito precisas. A
poesia oral, da qual resultam a Ilíada e a Odisseia, não pode ser
compreendida sem se postular uma verdadeira “mnemotécnica”. As
pesquisas de Milmann Parry e seus epígonos esclarecem bastante os
procedimentos de composição dos poetas através da técnica formular:
os aedos, como efeito, criavam oralmente e de maneira direta, não
através de palavras, mas através de fórmulas, por grupos de palavras
construídas de antemão (DETIENNE, [s.d.], p. 16).

Na mesma linha, Havelock associou a oralidade e os cantos épicos-homéricos
não somente com o conhecimento, mas com sistemas educacionais estruturados e
hierarquizados:

[...] as cidades-estado gregas, entre o nono e o sexto século [a.C.],
aperfeiçoaram um sistema de instrução oral envolvendo dança, música
instrumental e recitação, por cujo meio certas obras de composição
oral foram seletivamente memorizadas, recitadas, ampliadas, mas de
uma forma disciplinar, imposta pelos mais velhos aos mais moços
como parte de sua iniciação numa sociedade oral, de que deviam
tornar-se membros fieis. Atribuía-se a esses exercícios um status que
exigia o empenho das energias de bardos e músicos, a aplicar-se, com
um interesse social, no aperfeiçoamento de sua arte. Homero, em
35

“A enciclopédia homérica” é o título do capítulo 4 do livro de Havelock, Prefácio a Platão (cf.
HAVELOCK, 1996b, p. 79-104).
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suma, é um monumento da educação oral, não apenas de realização
artística (HAVELOCK, 1996a, p. 22).

Porém, se foi reconhecida a origem oral das narrativas épicas gregas, restava,
ainda, indiscutível o fato desta tradição haver se conectado, em algum momento com as
formas escritas – ou, mais propriamente, literárias – de expressão do pensamento e da
arte. A existência das epopeias – escritas – Ilíada e Odisseia impunham a necessidade
de se refletir sobre até que ponto tais narrativas, de origem oral, foram modificadas ou
reelaboradas nos momentos de transcrição para os suportes de comunicação escrita. Ou
seja, as grandes epopeias gregas até hoje sobreviventes seriam pura criação oral
meramente e mecanicamente transcritas para o código escrito ou envolveriam formas de
re-elaboração e re-organização do conteúdo que seriam típicas das formas literárias de
produção cultural?
Refletindo sobre tal problema, em outro livro,36 Havelock classificou os
posicionamentos adotados pelos estudiosos modernos em dois extremos: de um lado
havia os “oralistas” convictos, que supunham que as grandes epopeias clássicas eram
essencialmente produções orais apenas transcritas para o código letrado. Dentre os
estudiosos postulantes de tal abordagem, o próprio Havelock se incluiu, com a ressalva
de que teria, em trabalhos posteriores, revisto tal posição. Para ele, o que animava os
estudos dos “oralistas convictos”, era
a suposição, energicamente presente em Preface to Plato,37 segundo a
qual as duas epopeias [Ilíada e Odisseia], apesar de obviamente
transcritas (ou não as possuiríamos), eram composições de oralidade
primária, isto é, a sua existência e forma textuais representavam uma
restituição fidedigna de leis puramente acústicas da composição, na
medida em que estas regulavam não só o estilo, como também o
conteúdo. Esta fora sempre a tese de oralistas convictos (Milmann
Parry, Lord, Kirk) (HAVELOCK, 1996c, p. 23).

Em outro polo, na visão de Havelock, estavam aqueles que divisavam na épica
grega um gênero poético no qual estavam presentes tanto as marcas da oralidade quanto
as da cultura escrita:

36

Cf. A Musa aprende a escrever: reflexões sobre a oralidade e a literacia da Antiguidade ao presente
(HAVELOCK, 1996c).
37
Livro de Havelock publicado em 1963 pela Harvard University Press (tradução publicada no Brasil
pela Editora Papirus; cf. HAVELOCK, 1996b).
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concluo hoje [...] que as epopeias, tal como hoje as conhecemos, são o
resultado de uma união entre o oral e o literário, ou, para variar a
metáfora, que o fluxo acústico da linguagem, que conseguiu, através
do eco, conservar a atenção do ouvido, foi transformado em modelos
visuais criados pela atenção reflexiva da vista (HAVELOCK, 1996c, p.
24).

De toda forma, desde Milmann Parry, a cultura erudita que, nos séculos
contemporâneos, tratou as formas da cultura oral como manifestações subalternas e
rudimentares da produção artística, passou a ter que conviver com a demonstração de
que a epopeia – até então gênero literário erudito por excelência – se assentava em uma
origem oral e não letrada.
Ariano Suassuna – e seu personagem, Quaderna – se mostra absolutamente
informado sobre as querelas acadêmicas que trataram dos fundamentos orais da epopeia.
Em determinada altura do Romance d’A Pedra do Reino, Suassuna representa um
diálogo entre Quaderna e seus dois tutores políticos e literários – Clemente e Samuel.
Clemente, que defende postulados favoráveis à produção cultural das camadas
inferiores da sociedade, denuncia como falsa a atribuição à Homero da elaboração da
Ilíada e da Odisseia. Para ele, tal atribuição equivocada traía o desejo, das camadas
dominantes, em negar o valor da cultura produzida pelo povo:

Essa ideia de autoria individual das obras é reacionária e está
ultrapassada! Hoje, está provado que Homero nunca existiu! Os dois
poemas que são a “obra da raça grega” foram compostos aos poucos,
pelo Povo, e reunidos depois pelos eruditos!

Em sua réplica, Samuel, que defende princípios políticos e estéticos
aristocráticos e elitistas, exprime sua descrença na capacidade de criação artística das
camadas populares e denuncia Homero como poeta desprovido de grandeza justamente
por ter se deixado contaminar pela “vulgaridade e grosseria” da cultura popular:
A autoria da obra é sempre trabalho de um homem só! – disse Samuel,
já se irritando. – Homero não foi o “Gênio Máximo da Humanidade”,
mas o motivo principal disso foi a vulgaridade, a grosseria que o levou
a lançar mão daquelas horríveis histórias populares! (RPR, folheto
XXIX, p. 141-142)

Em outro trecho, no qual Quaderna se dirige diretamente aos leitores – que são
tratados como “Vossas Excelências “–, o personagem resume sua formação e trajetória
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poética, que se inicia com o contato com os cantadores sertanejos, depois passa pela
formação erudita – tornando-se, então, Quaderna, um “Acadêmico” – seguindo-se, em
função desta formação “acadêmica”, o desprezo pela arte popular dos cantadores.
Porém, acrescenta Quaderna, ao tomar conhecimento de autores que tratavam os
cantadores sertanejos como equivalentes aos aedos que estariam na origem da Ilíada e
da Odisseia, ele teria se sentido “autorizado” a retomar seu gosto pela cultura oral
nordestina:

Explico a Vossas Excelências que, sendo já, como sou, um
Acadêmico, tive, na infância, muito contato com os Cantadores
sertanejos, tendo mesmo, sob as ordens de meu velho primo João
Melchíades Ferreira da Silva, praticado um pouco da Arte da
Cantoria. Depois, porém, por influência do Doutor Samuel e do
Professor Clemente, passei a desprezar os Cantadores. Até que, lá um
dia, li um artigo de escritor consagrado e Acadêmico, o paraibano
Carlos Dias Fernandes, artigo no qual, depois de chamar os
Cantadores de “Trovadores de chapéu de couro”, ele os elogiava,
dizendo que “o espírito épico da nossa Raça” andava certamente
esparso por aí, nos cantos rudes daqueles “Aedos sertanejos”. Depois
daí, senti-me autorizado a externar meu velho e secreto gosto, minha
velha e secreta admiração. Perdi o acanhamento acadêmico a que
tinha me visto obrigado [...] (RPR, folheto II, p. 14).

Nesta passagem, Quaderna faz referência a dois personagens fictícios,
responsáveis por sua formação (“Doutor Samuel” e “Professor Clemente”), mas
também reporta a dois personagens históricos, ambos paraibanos, ativos na vida cultural
da segunda metade do século XIX: João Melchíades Ferreira da Silva e Carlos Dias
Fernandes.
João Melchíades38 – que, no Romance, é primo, padrinho-de-crisma e Mestre do
protagonista – era um poeta e cantador, nascido na cidade de Bananeiras em 1869. Em
uma outra passagem do Romance d’A Pedra do Reino, em que volta a tratar de sua
formação poética sertaneja, Quaderna apresenta um breve resumo da vida e da obra de
João Melchíades:

João Melchíades era um Cantador conhecido em todo o Sertão. Para
assinar seus folhetos, adotava o orgulhoso cognome de “O Cantador
da Borborema”, em homenagem à serra sagrada da Paraíba. Tinha
sido soldado na “Guerra dos Canudos”, em 1897, lutando sob as
38

Em alguns folhetos publicados, a grafia do nome do cantador aparece também como “João
Melquíades”. Para algumas informações sobre o poeta, entre elas a querela que envolve a autoria do
célebre Romance do Pavão Misterioso, cf. Abreu (2005, p. 76).
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ordens do então Tenente-Coronel Dantas Barretto. Depois, fizera parte
das tropas que tinham ido ocupar o Acre, conquistado pelas tropas
irregulares de nordestinos de Plácido de Castro. Fora, depois,
reformado no posto de Cabo, voltando então para a Paraíba, terra sua,
e acolhendo-se à proteção do homem poderoso do Cariri, meu
Padrinho, Dom Pedro Sebastião. Este deu morada ao velho Cantador
perto da casa da fazenda, onde João Melchíades não tinha obrigações,
vivendo do soldo de Cabo e da renda dos seus folhetos e cantadas.
Logo ele se tornaria célebre, com um romance que escreveu sobre a
“Guerra de Canudos” e também pelos inúmeros folhetos que escreveu
contra os Protestantes, os nova-seitas, que já começavam a aparecer,
no Sertão, “com seus evangelhos, cizânias e pregações proselitistas”
[...] (RPR, folheto XII, p. 53-54).

Neste resumo, somente são fictícias as referências a outros personagens do
Romance (como Dom Pedro Sebastião, padrinho do protagonista); as demais referências
– a respeito de seu cognome e sua origem, da participação na Guerra de Canudos, da
viagem ao Acre, do retorno à Paraíba, da vida sustentada pela venda de folhetos e pela
remuneração das “cantadas” e dos romances sobre Canudos e sobre o avanço do
protestantismo nas terras sertanejas, – são respaldadas nos estudos a respeito da história
dos cantadores e cordelistas do Nordeste brasileiro.39
Já Carlos Dias Fernandes, nascido na cidade de Mamanguape, norte da Paraíba,
divisa como Rio Grande do Norte, foi um dos principais nomes da literatura erudita da
Paraíba entre o final do século XIX e o início do século XX. Publicou dezenas de
romances, sendo patrono de uma das cadeiras da Academia Paraibana de Letras. Como
João Melchíades, Carlos Dias Fernandes é citado diversas vezes no Romance d’A Pedra
do Reino, sempre de forma a salientar sua influência nas ideias de Quaderna a respeito
das formas de composição de uma obra épica:

39

A Fundação Casa de Rui Barbosa exibe o seguinte texto de apresentação de João Melchíades: “João
Melquíades Ferreira da Silva nasceu em Bananeiras, no brejo da Paraíba, em 7 de julho de 1869 e
faleceu em João Pessoa em 10 de dezembro de 1933. Foi cantador e poeta de bancada, segundo Francisco
das Chagas Batista, seu amigo e principal editor. É considerado um dos grandes poetas da primeira
geração da literatura de cordel. Sentou praça no Exército. Participou das campanhas de Canudos em 1897
e do Acre em 1903. Em 1904, já promovido a sargento, deu baixa do Exército, fixando residência na
capital do Estado da Paraíba, onde se casou e teve quatro filhos. Manteve vínculo com a região rural de
sua origem e escreveu diversos poemas com descrições da Paraíba, especialmente da Serra da Borborema.
Adotou o título de ‘Cantor da Borborema’”.
Sobre João Melchíades, cf. também o texto de Arievaldo Viana, da Academia Brasileira de Literatura de
Cordel,
“O
Cantor
da
Borborema
e
o
Pavão
Mysterioso”.
Disponível
em:
<http://acordacordel.blogspot.com.br/2012/02/maior-polemica-do-cordel.html>. O site “Domínio
Público” (www.dominiopublico.gov.br) mantém em seu acervo versões digitalizadas de cinco folhetos
atribuídos a João Melchíades, dentre eles o Romance do Pavão Misterioso e a Peleja de Joaquim
Jaqueira com João Melquíades, sendo esta última um relato do duelo de cantoria que João Melchíades
teria travado na cidade de Manaus, em 1903, com o cantador amazonense Joaquim da Jaqueira.
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A influência principal era, mesmo, a de Carlos Dias Fernandes.
Através de indicações pescadas aqui e ali em Talcos e Avelórios,40 eu
descobrira que o escritor que se propusesse a escrever a “Obra da
Raça Brasileira” tinha de “possuir emotividade eólia, para fundir no
crisol de si mesmo essas psicoses surpreendentes que aureolam de
originalidade os personagens de sua Tragédia, de seu Poema, de seu
Romance”. Tinha que ter “requisitos estéticos e eruditos” [...]. E mais:
“combatividade, pelas audácias destemidas de seu critério, incidência
ferina nas arestas sensíveis da coletividade, a rijeza granítica de um
rochedo” – e, só de rochedo, eu tinha logo dois, na Pedra do Reino.
(RPR, folheto XXXVI, p. 182)

Quaderna, portanto, pretende reunir, em sua pessoa, a dupla face – popular e
erudita, oral e escrita – da epopeia. Ele é, ao mesmo tempo, formado na tradição das
cantorias sertaneja (“tive, na infância, muito contato com os Cantadores sertanejos,
tendo mesmo [...] praticado um pouco da Arte da Cantoria”) e versado na literatura
erudita (“li um artigo de escritor consagrado e Acadêmico, o paraibano Carlos Dias
Fernandes”).
Se a épica homérica pressupõe uma primeira elaboração, pela cultura oral, de
relatos de grandes feitos de sangue e honra e, num segundo momento, a organização
deste material sob as normas e procedimentos impostos pelo rigor da cultura escrita,
então Quaderna se propõe a atuar nestes dois âmbitos, reunir atributos que o habilitem a
dominar as técnicas da oralidade e da composição escrita.
E é nesse sentido que, em seu depoimento junto ao Corregedor, Quaderna se
apresenta como “rapsodo e diascevasta”
– Rapsodo? – estranhou o Corregedor, com um ar entre enojado e
perplexo. – Diascevasta? Que é isso? Que é diascevasta?
[...]
– Os diascevastas, Senhor Corregedor, foram os eruditos que, segundo
o Professor Clemente (um dos meus mestres de Literatura),
colecionaram os cantos dos rapsodos gregos, e assim, reunindo-os,
fizeram A Ilíada e A Odisséia, Obras-Nacionais, Castelos-Sertanejos e
Marcos-Paraibanos daquele povo de ladrões de cavalo, ladrões de
bode e vaqueiros que são os Gregos! Eu, como Poeta e autor de
romances, como romanceiro que sou, posso me considerar Rapsodo,
um Cantador, um “trovador de chapéu de couro”, como dizia o genial
Carlos Dias Fernandes. Isso me outorga o título – que já assumi
oficialmente, aliás – de “O Rapsodo do Sertão”. Mas como, ao mesmo
tempo, eu pretendo colecionar na minha Obra, devidamente tocadosda-bola pelo sangue e pelo fogo das pedras sertanejas, os cantos de
todos os Poetas e fazedores de romances da Literatura Brasileira,
posso me considerar também “O Diascevasta do Brasil”. Sou,
40

Talcos e Avelórios: romance publicado por Carlos Dias Fernandes em 1915.
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portanto, além de o único escritor do mundo que é, ao mesmo tempo,
Rapsodo e Diascevasta, o único homem que, sozinho, “traz em sua
Obra toda uma Literatura” [...] (RPR, folheto L, p. 269-270).

A passagem, portanto, novamente articula oralidade e erudição, rapsodos e
diascevastas, para a composição das narrativas épicas. Ambas as palavras são de origem
grega. Rhapsoidos, segundo o Dicionário de Sebastián Yarza, designava o “cantor
ambulante que ia de cidade em cidade e recitava e comentava poemas, sobretudo
poemas épicos, particularmente os de Homero”. Já diaskeuastés indicava o “organizador
ou revisor de uma obra” (SEBASTIÁN YARZA, 1988, p. 656; 192). Assim, Quaderna
alardeia sua singularidade: é “o único escritor do mundo que é, ao mesmo tempo,
Rapsodo e Diascevasta”.
Mas, para se afirmar como um autêntico e completo epopeieta, não basta para
Quaderna – ou para Suassuna – afirmar-se como cantador e letrado, popular e erudito. É
ainda necessário afirmar um parentesco, ou uma proximidade, entre a cultura oral grega
e a do sertão. Desde que a fonte primeira da epopeia é a tradição oral, então, para que a
narrativa de Suassuna/Quaderna se mostre uma “epopeia perfeita”, é necessário que a
tradição oral na qual ele se apoia – a tradição dos cantadores sertanejos – se mostre
compatível com a matéria épica.
Os cantos dos aedos gregos puderam se constituir na matéria-prima em torno da
qual se estruturou o gênero épico porque se dedicavam a narrar grandes feitos de tronos,
monarquias, sangue, cercos, guerras e combates ilustres. Então, é necessário que a
narrativa de Suassuna se apoie em uma série de narrativas populares e orais que se
destaquem pela presença de elementos que compõem o receituário dos poetas épicos.
Maria Thereza Didier, dentre outros autores, chamou a atenção para a forte
presença de elementos, de origem ibérica e medieval, que remetem às diferentes
monarquias europeias nos folhetos de cordel que, desde a segunda metade do século
XIX circulavam pelas cidades do interior do Nordeste:

Castelos, damas, cavaleiros e princesas povoam os folhetos populares
do interior nordestino, contando-nos sobre batalhas e reis entre os
quais se encontram Carlos Magno e seus vassalos, cristãos e mouros,
reis e imperadores vislumbrando histórias de amores e fantasias.
Símbolos e cores nos estandartes das cavalhadas fazem referência a
um mundo religioso de anjos e demônios, onças e cobras (DIDIER,
2000, p. 178-179).
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Esta ideia corrobora com a abordagem de Queiroz (2014) ao citar os folhetos
como representação da epicidade no Nordeste, ou como uma narrativa entre o histórico
e o mítico.
Ao analisarmos o próprio termo que adjetiva e nomeia o ciclo épico,
compreendemos que o discurso épico permeia e reside no recriado por
histórias dos folhetos no Nordeste brasileiro, narrativas que entre o
“histórico” e o “mítico” propagam astúcias, desventuras e façanhas de
homens que tornaram-se arquétipos da região, especificamente do
Sertão nordestino (QUEIROZ, 2014, p. 11).

Já Martín-Barbero destacou as conexões entre a literatura de cordel e as
tradições da cultural oral dos cantadores nordestinos. Para o autor, trata-se de uma
literatura

que, ausente por inteiro das bibliotecas e livrarias de seu tempo, foi
contudo a que tornou possível para as classes populares o trânsito do
oral ao escrito, e na qual se produz a transformação do folclórico em
popular. Refiro-me àquela literatura que se tem chamado na Espanha
de cordel e na França de colportage. Literaturas que inauguram uma
outra função para a linguagem: a daqueles que sem saber escrever
sabem contudo ler. Escritura portanto paradoxal, escritura com
estrutura oral (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 142-143).

Portanto, tanto a arte dos cantadores sertanejos como a dos romancistas de
cordel deveriam ser apreendidas como exemplares da tradição cultural oral nordestina e,
em ambas, na arte dos cantadores e na dos cordelistas, estariam presentes, de forma
marcante, elementos de um passado ibérico, medieval, monárquico, épico e grandioso:

Suassuna procura explicar com as histórias do romanceiro popular a
construção de uma identidade de brasilidade que procura se distinguir
e se mostrar como diferente à cultura de outros intelectuais de época a
partir do vínculo com um legado cultural residual que lhes era
comum: os folhetos populares. Ele, então, apresenta em seu texto uma
preocupação em recepcionar do mundo ibero-medieval os espelhos
para o estabelecimento de uma identidade formadora para o próprio
sertão (ARAÚJO, 2012, p. 24).

No Romance d’A Pedra do Reino, Pedro Diniz Quaderna relata seu aprendizado
nos temas e métodos da cultura oral que, como seria de esperar, se iniciou ainda criança,
quando ouvia as cantigas e estórias pronunciadas por sua tia, Dona Filipa Quaderna,
responsável por sua criação, e por pessoas mais velhas que frequentavam sua casa:
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Nesses dias de calma cotidiana [...] [Dona Filipa] punha óculos de aro
de ouro e, sentando-se à almofada, fazia rendas e rendas, cantando
velhas cantigas e folhetos, que sabia de cor, às dúzias. [...]. De modo
que, assim, fazendo renda e cantando suas cantigas, ela dirigia tudo,
despoticamente: desde a criadagem até a educação, o catecismo e as
diversões das filhas dos moradores e vaqueiros. A estas, ensinava ela
algumas de suas velhas cantigas-de-roda, reunindo-as à noite, no pátio
lajeado da fazenda, para os cantos e as danças (RPR, folheto XI, p. 50)

Quaderna, portanto, iniciou seu aprendizado nos temas da cultura oral ouvindo
as narrativas entoadas por sua tia, que cantava, de memória (“que sabia de cor”),
“cantigas e folhetos”. Quaderna narra o impacto causado em sua imaginação por uma
destas cantigas entoadas por sua tia, a Cantiga de La Condessa:
– La Condessa, La Condessa!
– Que queres com La Condessa?
– Quero uma dessas Moças
para com ela casar!
– Eu não tiro as minhas filhas
do Mosteiro em que elas’tão
nem por Ouro, nem por Prata,
nem por sangue de Aragão!
– Tão contente que eu vinha!
Tão triste que vou voltando!
– Volta, volta, Cavaleiro!
Vem e escolhe a que quiseres!
– Esta fede e esta cheira!
Esta, come o pão da feira!
Esta é a que eu queira
Pra ser minha Companheira! (RPR, folheto XI, p. 51).

Os elementos que remetem a uma ordem monárquica (“Condessa”, o “sangue de
Aragão”), às riquezas dos nobres (“ouro” e “prata”) e a guerreiros que combatem em
seus cavalos (“Cavaleiro”) despertam a atenção de Quaderna e ele se utilizará destas
imagens para, mais tarde, conferir grandeza épica e monárquica aos eventos da Pedra do
Reino:
As palavras do canto marcavam-me mais ainda porque seu sentido era
obscuro e estranho. Impressionado com o ouro, a prata, o mosteiro, o
sangue, imediatamente tudo aquilo se tornava sagrado para mim [...].
Foi então por isso, nobres Senhores e belas Damas, que a Cantiga de
La Condessa contribuiu danadamente para que eu me entusiasmasse
quando, depois, soube a história da Pedra do Reino, com os Pereiras,
Barões do Pajeú, montados a cavalo e comandando a tropa de
Cavaleiros que iria acabar, a faca, com o Trono real dos Quadernas.
(Romance d’A Pedra do Reino, folheto XI, p. 53).
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Em outro momento, Quaderna narra a audição de uma cantiga que ouviu, em sua
casa, executada por sua tia e por uma amiga (a Velha do Badalo) que narrava os feitos e
a morte do célebre cangaceiro Jesuíno Brilhante. O relato de Quaderna enfatiza a
descoberta dos componentes épicos dos temas narrados pela cultura popular (na cantiga,
o cangaceiro Jesuíno é tratado como “rei” e morre em combate, no campo de sangue e
de honra) e se conclui com a utilização destes componentes para em sua representação
épica dos eventos da Pedra do Reino:

quando Sá Maria Galdina ia lá em casa, sentava-se no chão, perto da
almofada onde Tia Filipa fazia renda, e começavam a cantar, uma
ajudando a outra, uns romances esquisitos, ao mesmo tempo
diferentes e parecidos com os do velho João Melchíades. Mas sabiam
também romances e cantigas de Cangaceiros, tendo grande estima
pelo Abecê de Jesuíno Brilhante.
[...]
Eu, o que mais admirava em Jesuíno Brilhante e nos outros
Cangaceiros, era a coragem que todos eles tinham de enfrentar morte
cruel e sangrenta. Impressionado pelas mortes dos Reis meus
antepassados, no Pajeú, sentia-me, ao mesmo tempo, fascinado e
apavorado com elas.
[...]. Lembro-me bem de que havia uma estrofe que dizia:
Jesuíno já morreu!
Morreu o Rei do Sertão!
Morreu no campo da honra,
não entregou-se à prisão,
por causa de uma desfeita
que fizeram a seu irmão!

Preparado pelos acontecimentos da Pedra do Reino, impressionado
com as palavras Rei e campo (tanto fazia “campo da honra” como
“campo encantado embebido de sangue”), eu começava a misturar
Jesuíno Brilhante com meu bisavô, Dom João Ferreira-Quaderna.
Aprendi, então, a solfa da “Cantiga de Jesuíno”, e quando chegava nos
versos que acabo de citar, substituía as palavras assim:
Dom João Quaderna morreu,
morreu o Rei do Sertão!
Morreu no Campo Encantado,
sofrendo a degolação!
Pedro Antônio assassinou-o,
subiu ao Trono do irmão! (RPR, folheto XII, p. 54-55).

Percebe-se, assim, que o projeto literário de Suassuna não se resume a atribuir
“epicidade” aos eventos sangrentos da Pedra do Reino. Suassuna deseja conferir um
caráter grandioso e épico a toda a cultura oral e popular que ele identifica no sertão
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nordestino. Sua epopeia será “perfeita” porque assentada em uma cultura oral que já era,
essencialmente, épica.
A representação épica dos combates que derramaram sangue sertanejo no século
XIX não é, então, simplesmente uma opção adotada por um escritor, por um literato,
mas, sim, a consequência lógica do reconhecimento do caráter épico da cultura popular
nordestina. Como demonstrou Roberta Ramos Marques, uma das temáticas essenciais
da obra de Suassuna, em particular no Romance d’A Pedra do Reino, é a “afirmação
épica das culturas populares”. Segundo a autora, neste romance, verifica-se que, “do
entrecruzamento de episódios, símbolos e tempos históricos fragmentados, erige-se a
defesa de uma ‘nação castanha’ e, no interior desta, a afirmação épica do popular”
(MARQUES, 2009).
Suassuna, desta forma, se coloca na posição não de um autor que, a partir de
uma ideia inspirada, optou por narrar, a partir de modelos tomados de empréstimo do
gênero épico, a saga de um movimento popular e religioso do nordeste do século XIX,
mas sim na de um observador que apenas revela o caráter épico já presente na cultura
oral sertaneja.
A descrição que Quaderna apresenta dos procedimentos para a aprendizagem
nas técnicas e temas da cultura dos cantadores, que no Romance são apreendidos a partir
da convivência com João Melchíades, revela as conexões entre esta cultura oral e a
cultura escrita e erudita de origem europeia, além da grandeza épica que a caracteriza:

Começou [João Melchíades] ensinando-os que havia dois tipos de
romance: o “versado e rimado”, ou em poesia; e o “desversado e
desrimado”, ou em prosa. Era, mesmo, um exercício que nos obrigava
a fazer: pegar um romance desrimado qualquer e “versá-lo”, contando
em verso o que era contado em prosa. Lia para nós a História de
Carlos Magno e os Doze Pares de França, um “romance desversado”
que nos encantava pelo heroísmo de suas cavalarias, aquelas histórias
de Coroas e batalhas, que eu, por causa da Pedra do Reino, via logo,
com Princesas amorosas e desventuradas que, ou eram degoladas ou
desonradas, mas disputadas sempre por Cavaleiros, em duelos
mortais, travados a punhal, junto a enormes pedras e num Campo
encantado, embebido de sangue inocente. Inúmeros Cantadores e
Poetas sertanejos tinham, já, versado esse romance do Imperador
Carlos Magno. Nós preferíamos as versões rimadas, não só porque
eram mais fáceis de decorar, como porque a gente podia cantar os
versos, acompanhando a solfa com o baião da viola, coisa que João
Melchíades também não se descuidou de nos ensinar (RPR, folheto
XII, p. 56).
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Realçando a utilização de elementos retirados do repertório da cultura oral
sertaneja e nordestina, Suassuna constrói sua narrativa da Pedra do Reino intercalando,
em vários momentos, versos retirados de diferentes cantigas e folhetos de cordel. E, em
várias destas interpolações, salienta-se a presença de elementos típicos das narrativas
épicas e régias nos cantos dos cantadores sertanejos, sob formas que caracterizam uma
via de mão dupla: tanto os eventos transcorridos no sertão são relatados com linguagem
e imagens épicas, como também as histórias ambientadas em terras do Velho Mundo
são complementadas por elementos retirados da realidade sertaneja. Exemplo deste
último procedimento é a interpolação de trechos do Romance de Roberto do Diabo,
durante o interrogatório a que Quaderna se submete perante o Corregedor. Neste
Romance, a história de Roberto do Diabo, da Normandia, é narrada tendo como modelo
as histórias dos cangaceiros nordestinos:

[...] Seu Corregedor! O senhor conhece o "romance" chamado
História de Roberto do Diabo?
– Romance?
– Sim, o “folheto” do genial poeta e Cantador paraibano João Martins
de Athayde?41
– Não tenho essa honra não!
– Pois, não lhe faltando com o respeito, é uma falha imperdoável na
formação político-literária do Senhor! O romance de Roberto do
Diabo começa assim:
Na terra da Normandia,
na remota Antiguidade,
vivia um tal Duque Auberto,
cheio de fraternidade:
era ele o Soberano
de toda aquela Cidade.
[...]
4141

Suassuna atribui a História de Roberto do Diabo a João Martins de Athayde. No entanto, existem
folhetos que narram a mesma história – com os mesmos versos – com a indicação de autoria de Leandro
Gomes de Barros. Sabe-se que, após a morte de Leandro Gomes de Barros, em 1918, João Martins de
Athayde pagou à viúva do poeta uma indenização pelo direito de continuar a imprimir e comercializar os
seus folhetos. E sabe-se também que, ao fazê-lo, em várias vezes, João Athayde retirou o nome de
Leandro dos folhetos e apresentou o seu próprio como autor das obras. Sobre o assunto, cf. o texto de
Márcia Abreu, “O menino e o poeta” (in ABREU, 2005, p. 21). Um exemplar da História de Roberto do
Diabo com indicação de autoria de Leandro Gomes de Barros encontra-se disponível em versão
digitalizada no site da Biblioteca Virtual Cordel mantido pela Université de Poitiers, que inclui o Acervo
Raymond Cantel que, com cerca de 4.000 folhetos, se constitui na maior coleção francesa e uma das
maiores coleções europeias de literatura de cordel brasileira (cf. http://cordel.edel.univ-poitiers.fr/).
Segundo Augusto Baptista, citando Câmara Cascudo, a trama de Roberto do Diabo é “nascida de estória
popular desde o século XIII na tradição oral francesa” e – ainda segundo Câmara Cascudo – “conheceu
desde o século XV várias versões escritas difundidas pela Europa: Inglaterra, França, Espanha. E enfim
Portugal, tradução de Jerónimo Moreira de Carvalho, no século XVIII. Deste texto em prosa, entre nós
[portugueses] e no Brasil, resultaram inspiradas criações populares, versos com ânsia de palco e raízes de
quase um milénio” (cf. texto de Augusto Baptista, “ Vida de Roberto do Diabo”, no site Cena Lusófona,
http://www.cenalusofona.pt/paginas/06edicoes/01edicoes.html).
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Juntaram-se os Príncipes todos,
nacionais e estrangeiros.
Mandaram chamar Roberto,
o bandido cangaceiro:
deram a ele um Cavalo,
gordo, possante e ligeiro.
[...]
Num certo dia encontrou,
num esquisito Roteiro,
trinta homens bem armados,
sendo o chefe um Cangaceiro:
antes de falar com eles,
ameaçou-os primeiro.

Disse esses versos e comentei vitorioso:
– Está vendo, Senhor Corregedor? É por isso que eu digo que os
fidalgos normandos eram cangaceiros e que tanto vale um Cangaceiro
quanto um Cavaleiro medieval. Aliás, os Cantadores e fazedores de
romance sertanejos sabem disso muito bem, porque [...] as Fazendas
sertanejas são Reinos, os fazendeiros são Reis, Condes ou Barões, e as
histórias são cheias de Princesas, cavaleiros, filhas de fazendeiros e
Cangaceiros, tudo misturado! (Romance d’A Pedra do Reino, folheto
L, p. 280-281).

Se o Nordeste exibe uma cultural oral épica como a da Grécia, a Grécia – e toda
a Europa – também exibem paisagens sertanejas, inclusive mais áridas e pobres que as
do Nordeste brasileiro. No discurso de Quaderna, os gregos compõem “aquele povo de
ladrões de cavalo, ladrões de bode e vaqueiros”, a Grécia era uma “porqueirinha de
terra” e a França, como todas suas monarquias medievais, não era mais do que um
“Reinozinho besta, estrangeirado e mixuruca” (RPR, folheto IX, p. 46).
A demonstração das relações de parentesco entre o mundo grego, que gerou a
epopeia homérica, e o mundo sertanejo, que fornece a matéria prima para a epopeia de
Suassuna/Quaderna, se mostra, então, completa: tanto a cultura oral nordestina é,
essencialmente,

épica

(como

a

grega),

como

as

paisagens

gregas

eram,

predominantemente, ásperas, rudes, agrestes, atravessadas por homens de armas e
cantadores cegos (como as paisagens sertanejas).
E, desta forma, unindo as virtudes do garimpeiro, que recolhe as peças preciosas
do cancioneiro popular disperso pelo sertão, com as do erudito atento às regras de
composição dos gêneros textuais, Suassuna pretende se qualificar para o posto de
escritor máximo da raça brasileira, o único capaz de, unindo o oral e o literato, expor
uma história heroica de feitos de sangue e, ao mesmo tempo, revelar a originalidade da
nação castanha brasileira.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No capítulo inicial desta dissertação, procuramos discutir o lugar social a partir
do qual Ariano Suassuna constrói sua representação do sertão. Naquela seção,
indicamos a dificuldade em identificar tal “lugar social”, uma vez que Suassuna
manifesta uma absoluta fidelidade a um sertão inexistente ou, antes, a um sertão que não
corresponde a qualquer componente histórico, social ou geográfico. Como indicou
Reginaldo Freitas (2010, p. 185):

Ariano Suassuna erige ao mesmo tempo um território mítico-poético,
existencial-afetivo e de resistência representado pelo fechamento
estético de um espaço geográfico – o Sertão nordestino. Acredita,
assim, o poeta paraibano, que conseguirá manter as forças do caos no
exterior, protegendo sua interioridade germinativa, cerne de sua
paisagem discursiva da formação brasileira.

O sertão a partir do qual fala Ariano Suassuna é um sertão subjetivo, construído
pelos labores da arte.
Esta característica do discurso literário de Suassuna, associado à forte presença
de elementos da novela de cavalaria em sua obra, levou alguns estudiosos a traçar um
paralelo entre Quaderna e Dom Quixote, ambos pelejando pelo mundo e tendo por
referência um mundo de honra e glória perdido no passado. O próprio Suassuna admitiu
tais aproximações e chegou a aprofundá-las, mas não deixou de realçar as distâncias que
separam os dois personagens:

Até Quaderna tem parentesco com Dom Quixote, com o personagem
de Cervantes porque como você sabe, Dom Quixote enlouquece lendo
um livro de cavalaria. Em Dom Quixote há uma intertextualidade
muito presente, pois aquelas novelas de cavalaria todas estão lá no
Dom Quixote. Quer dizer, é um texto intertextual também. O papel
que os livros de cavalaria desempenham em relação a Dom Quixote é
o folheto de cordel que desempenha junto a Quaderna. Mas aí tem
uma diferença entre eles dois. A diferença mais significativa é que
Dom Quixote acredita em tudo aquilo como real e Quaderna é lúcido
sobre a realidade. Ele não é nenhum louco, não; lança mão do cordel
como uma defesa contra a dureza do mundo no qual vive. Quer dizer,
pela literatura, pelo sonho que a literatura lhe confere, ele pretende
enfrentar a dureza do real da vida dele (in MOURA, 2002, p. 63-64)
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A partir do seu sertão (“meu mundo mítico do Sertão”) e no seu sertão
construído pelo labor estético, Suassuna, como ele próprio afirma, é guiado pela
necessidade de negação dos termos tradicionais da dicotomia rural versus urbano. Sua
prioridade é negar o sertão, espaço que identifica como sinônimo do “rural”, como
território da ignorância, da irracionalidade, do fanatismo e do mandonismo.
Porém, outros termos atribuídos de forma negativa ao Sertão não são rechaçados
por Suassuna, mas antes reinterpretados. Assim, aos que vêm o Sertão como espaço do
arcaico e do atraso, o discurso de Suassuna replica que os traços arcaizantes detectáveis
nas paisagens sertanejas são indicativos de valores positivos – como autenticidade,
tradição, honra, coragem – e não negativos, como indica Josefrania Martins (2011, p.
156):

A própria ideia de reino é uma estratégia na narrativa armorial que
visa constituir o sertão como espaço “nobre” e glorioso, perpetuando,
ao seu modo, um discurso museológico da região, identificando-a
como “imóvel”, um memorial da nação, ainda não descaracterizado
pela ação do tempo.

Distanciando-se de Dom Quixote, o “reino nobre e glorioso” construído por
Suassuna/Quaderna não significa o alheamento da realidade, mas sim a tentativa de
construção de modos diferentes de viver essa realidade. Suassuna não pretende esconder
a vida áspera e mesquinha do sertão sob um manto de fantasia e ilusões de grandeza; o
que ele almeja é instituir procedimentos para enfrentar este mundo áspero e cruel:
Tudo isso [os componentes monárquicos presentes nas tradições orais
do sertão] me ajudava, aos poucos, a entender cada vez melhor a
história da Pedra do Reino e a me orgulhar da realeza e cavalaria dos
meus antepassados. Tornava também o mundo, aquele meu mundo
sertanejo, áspero, pardo e pedregoso, um Reino Encantado,
semelhante àquele que meus bisavós tinham instaurado e que ilustres
Poetas-Acadêmicos tinham incendiado de uma vez para sempre em
meu sangue. Minha vida, cinzenta, feia e mesquinha, de menino
sertanejo reduzido à pobreza e à dependência pela ruína da fazenda do
Pai, enchia-se dos galopes, das cores e bandeiras das Cavalhadas, dos
heroísmos e cavalarias dos folhetos. Assim, quando agora me
acontecia evocar os acontecimentos da Pedra do Reino, o que eu via
eram os Pereiras, como uma espécie de Cavaleiros Cristãos do Cordão
Azul, assediando e assaltando o Reino criado e defendido pelos Reis
Mouros do Cordão Encarnado da família Quaderna. Sonhava em me
tornar, também, um dia, Rei e Cavaleiro, como meu bisavô (RPR,
folheto XIII, p. 62).
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Desta forma, Suassuna rejeita as percepções corriqueiras do sertão, que ora o
vêm como inferno, ora como paraíso. O sertão, para Suassuna, é um modo de ser no
mundo. Ou, nas palavras do próprio autor:

O Sertão é bruto, despojado e pobre, mas, para mim, é exatamente isso
o que faz dele o Reino! É exatamente isso o que me dá coragem para
enfrentar o sofrimento e a degradação que me despedaçam e mancham
todos os momentos de minha vida – ao ver a fome, a feiúra e a
injustiça –, ao ter o pressentimento da morte, da tristeza e da
insanidade, em mim e nos outros. O que me dá ainda coragem é poder
esperar pelo dia em que minha vida se identificará – pelo Deserto ou
pela Morte, não sei! – com essa áspera Terra – pedregosa, crestada
pelo Sol divino, misericordioso e cruel, pela faca da poeira e pelo
chicote da ventania, e onde galopa, em cavalos magros, facínoras
bronzeados, sujos e maltrapilhos – esses que são os Heróis da minha
Epopeia pobre e extraviada (Ariano Suassuna apud NOGUEIRA, 2002,
p. 45-46).
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