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Resumo  

 

 
               Esta dissertação discute regionalismo e identidade cultural, com o objetivo de 

demonstrar que através da literatura é possível se estabelecer um diálogo entre  cultura local e 

a cultura global. Para tanto, procura-se comprovar, a partir da teoria da intertextualidade, de 

Mikhail Bakhtin e dos estudos interculturais e interdisciplinares, que o romance Aquele um, 

de Benedicto Monteiro, partindo do imaginário social da Amazônia paraense, estabelece um 

diálogo com outros textos e com outras culturas e reafirma a identidade cultural da região. 

 

 

 

Resumen 
 

 

 

              Esta disertación discute regionalismo y identidad cultural, con el objetivo de 

demostrar si através de la literatura  es posible establecer  un  diálogo entre cultura local y 

cultura global.  Para tanto, pretendese demostrar, a partir de la teoria de la intertextualidad, de 

Mikhail  Bakhtin y de los estudios interculturales e interdisciplinares, que el romance Que un, 

de Benedicto Monteiro, saliendo del imaginário social de la Amazónia paraense, establece un 

diálogo con otros textos y con otras culturas y  reafirma la identidad cultural del área. 
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                                                                        “ À medida que viaja, o viajante se desenraíza, solta, 

liberta. Pode lançar-se pelo caminho e pela imaginação, 

atravessar fronteiras e dissolver barreiras, inventar 

diferenças e imaginar similaridades. A sua imaginação 

voa longe, defronta-se com o desconhecido, que pode    

ser exótico, surpreendente, maravilhoso, ou insólito, 

absurdo, terrificante. Tanto se perde como se encontra, 

ao mesmo tempo que se reafirma e modifica. No decorrer 

da viagem há sempre algumas transfigurações, de tal 

modo que aquele que parte não é nunca o mesmo que 

regressa ”  ( Octavio Ianni – A  metáfora da viagem ). 
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Introdução 
 

 

              
                                                                                               “Há, nas alegorias produzidas pelo imaginário na       

cultura amazônica, uma permanente tentativa de 

compreender o homem, o amor, o trabalho e a 

natureza” ( João de Jesus Paes Loureiro ). 

 

 

           Este trabalho surgiu da necessidade de se estudar  regionalismo e identidade cultural 

no romance Aquele um, do escritor paraense Benedicto Monteiro, discutindo seus aspectos 

intertextuais à luz da teoria da intertextalidade do teórico soviético Mikhail Bakhtin. 

              Escolheu-se Aquele um por ser o livro que encerra a tetralogia do autor, onde está 

reunida somente a fala individualizada de seu personagem-elo Miguel dos Santos Prazeres 

extraída das obras anteriores, Verde vagomundo (1972), O minossauro (1975) e A terceira 

margem (1983). Trata-se de um monólogo reflexivo, onde o protagonista apresenta uma 

retrospectiva de sua vida, desde Verde vagomundo até A terceira margem. Seu interlocutor, 

nesta retrospectiva,  é o próprio Benedicto Monteiro. 

              Publicado em 1985, Aquele um está dividido em três momentos que correspondem aos 

três romances que o precederam: narrado a um major, narrado a um geólogo, narrado a um 

geógrafo. Todos aparecem  no romance como interlocutores implícitos de um relato que se dá em 

primeira pessoa e a posteriori dos fatos. Aqui o herói da narrativa encerra sua epopéia iniciada em 

Verde vagomundo, passando pelos demais romances que lhe servem de caminhos e cenários para 

suas aventuras durante suas viagens pela Amazônia. 

               Miguel dos Santos Prazeres é protagonista de uma longa história ideologicamente 

marcada pela ditadura militar que se instala no país em 1964. Daí sua cosmogonia, sua busca 

constante em transformar o caos em que se encontra o meio em que vive  em um mundo 

suscetível de realizações sociais. Sua intervenção nesse caos se dá através do imaginário 

social amazônico povoado de mitos e lendas, que apontam para os aspectos ideológicos 

subjacentes à obra.      



               São aspectos dessa natureza que fazem de Aquele um uma obra representativa, entre 

outros fatos, do surgimento de várias etnias que representam a identidade cultural da região         

e de um regionalismo centrado no estatuto da memória, onde os elementos telúricos 

estabelecem  um diálogo entre o local e o global. É neste caminho, partindo do regional para 

se atingir o universal, através do diálogo com outras obras e com outras culturas, que se 

propõe seguir este trabalho.  Para tanto, dividiu-se o estudo do romance em dois momentos. 

Inicialmente, apresenta-se uma fundamentação teórica centrada na teoria bakhtiniana da 

intertextualidade, subsidiada pelos estudos interculturais e interdisciplinares. No segundo 

momento, apresenta-se uma análise literária de Aquele um  e seus diálogos com outros textos. 

              O capítulo I, em que se dá a fundamentação teórica, apresenta reflexões acerca de três 

aspectos considerados básicos na abordagem do romance: intertextualidade, regionalismo e 

identidade cultural. Cada assunto está dividido em subcapítulos: A teoria bakhtiniana do 

discurso romanesco,  Regionalismo literário e identidade cultural. 

              O subcapítulo A teoria bakhtiniana do discurso romanesco discute as múltiplas 

escrituras do discurso, analisando como o texto dialoga com outros textos e como o leitor 

pode perceber  nos discursos “vozes distantes” e “vozes próximas” em relação ao novo texto. 

Nele se discute também o princípio da oralidade, com vistas a compreender como se 

configura, no romance, a questão da fala e da escritura e sua relação com a figura do 

narrador em Walter Benjamin. 

              No subcapítulo Regionalismo literário e identidade cultural discutem-se os 
diferentes aspectos do regionalismo na literatura e suas tendências ideológicas 
inerentes a cada momento de sua história,  buscando nas características 
fundamentais do regionalismo amazônico  o seu contato com os diferentes  
regionalismos brasileiros. Examinam-se também neste subcapítulo, as possíveis 
relações dessas características com a formação de uma identidade cultural, levando-
se em consideração, no caso específico da Amazônia, seu imaginário social com 
seus  mitos e suas lendas que influenciam, em grande parte, a formação 
sociocultural da região. 
              O capítulo II, apoiando-se na fundamentação teórica, apresenta uma análise 

interpretativa  do romance Aquele um, em três momentos, de acordo com os romances que o 

precederam.  Seu objetivo consiste em  defender que o romance em estudo, constituído sob o 

estatuto da memória,  em seu diálogo com outros textos e com outras culturas, configura  um  

discurso intertextual como busca de identidade. Nele, “ o sujeito que fala é um homem 

essencialmente social, historicamente concreto e definido e seu discurso é uma linguagem 

social ” (Bakhtin, 2002a:135), representante, portanto, de uma coletividade.  



              Cada momento da análise corresponde a um subcapítulo assim constituído: Entre o 

rio e a floresta: o topos da viagem, Miguel dos Santos Prazeres e a cosmogonia amazônica, 

Um mundo de águas e seduções. 

             O subcapítulo Entre o rio e floresta: o topos da viagem corresponde ao primeiro 

momento da narrativa, narrado a um major. Nele se analisa a vida do protagonista em seu 

sentimento familiar representado no item pau-mulato: uma árvore-símbolo, que serve de 

marco para sua vida e de representação para sua família, durante sua viagem. A chave do 

mundo, recebida pelo protagonista no ato da viagem, é vista como uma iniciação.                   

O sentimento religioso  do personagem é analisado no item a festa do padroeiro: um altar em 

chamas, onde é posta à prova  a  fé  do homem do interior.  

             O subcapítulo Miguel dos Santos Prazeres e a cosmogonia amazônica estuda  o 

segundo momento do romance, narrado a um geólogo. A narrativa esclarece, inicialmente, o 

ato de pirotecnia praticado por Miguel, no livro anterior e mostra a clandestinidade a que se 

submete o protagonista para fugir a qualquer ato que possa levá-lo ao conhecimento do poder 

constituído, refugiando-se em sua canoa gita,  por entre furos e ilhas, no fluxo e refluxo das 

águas. É um momento altamente alegórico da narrativa em que se analisa como o protagonista 

reage à repressão política imposta pelo regime militar, através de suas investidas contra os 

atos que simbolizam os guardiões da passagem, desde o delírio da febre, o cavalo Precipício, 

a Mata do Assombrado até a travessia do Lago Grande, sempre apoiado no terçado 128, 

como chave do mundo, com que abre caminhos aparentemente impossíveis de serem 

percorridos. Nesta parte da narrativa, a ação do protagonista, revestida de aspectos lendários e 

mitológicos, apresenta-se como uma contracultura em relação à cultura dominante. 

              O subcapítulo Um mundo de águas e seduções refere-se ao terceiro momento do 

relato do protagonista, narrado a um geógrafo. Nele se analisa como se dá a procura da 

palavra do personagem pelo geógrafo para a realização de seu projeto literário; examina-se de 

que forma  a descendência de Miguel contribui para a formação da identidade cultural da 

região e verifica-se como o limiar de outra margem, em seu caráter místico, conduz a reflexão 

para a busca de uma nova sociedade. 
 

 

 

 



 
Capítulo I. Entrelace teórico e estético 
 
 
1.1.  A teoria bakhtiniana do discurso romanesco 
 
                                                                                    
1.1.1. As múltiplas escrituras do discurso 
 
 
                

                                                                                                  

                                                                                                   “Em todos os seus caminhos até  o  objeto, em todas 

as direções, o discurso se encontra com o discurso 

de outrem  e não pode deixar de participar, com ele, 

de uma interação viva e tensa”   ( Bakhtin ) 

                                                                                                                        

 

             O procedimento teórico-metodológico que norteia este trabalho fundamenta-se                   

nos estudos intertculturais e interdisciplinares. Apoia-se nos estudos interculturais na medida 

que procura analisar como o homem amazônida, mais precisamente o ribeirinho – de estreita 

ligação com a natureza -- vê-se diante de fatos sociais que, na relação com o outro, tendem a 

influenciar sua identidade. Este campo em que se discute cultura e identidade cultural 

relacionadas com o imaginário em seus aspectos mitológico, lendário e religioso, procura  

fundamentar-se nos estudos de Homi Bhabha, Stuart Hall, Renato Ortiz, Gilbert Durand, 

Gaston Bachelard, Mircea Eliade, Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, apoiando-se nos 

conceitos de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, nos estudos de João de Jesus Paes Loureiro 

sobre a cultura amazônica e na Bíblia. Aqui, o encontro dialógico de duas culturas não é visto 

como fusão, mas como enriquecimento mútuo, conforme orientação de Bakhtin (2000:368). 

 O embasamento interdisciplinar vem da utilização de conceitos formulados no 

âmbito da Sociologia, da História, da Antropologia, da Teoria Literária e da Geografia, 

observando as questões do tempo e do espaço, do passado e do presente, do homem e do 

meio, do local e do global,  por meio do discurso literário. Objetiva-se, com isso, apresentar 

uma análise dialógica do romance Aquele Um, à luz da teoria bakhtiniana da intertextualidade 

subsidiada pelos estudos de  Júlia Kristeva, Walter Benjamin, Irene Machado e de outros 

estudiosos do assunto.  O cruzamento das diversas áreas do conhecimento acima propostas  se 

dá por meio do discurso do protagonista em sua constante relação dialógica com o discurso do 



outro. O narrador, visto como o sujeito que fala no romance, transmite em sua voz o eco de 

outras vozes em seus aspectos social e histórico, conforme a teoria bakhtiniana da linguagem.              

               Em sua obra Questões de literatura e de estética (2002a),  Mikhail Bakhtin concebe  

o romance como  um gênero híbrido onde a imagem do homem na linguagem é representada 

através do homem que fala e sua palavra ( cf. Bakhtin, 2002a: 135). O teórico soviético centra 

sua teoria em três núcleos conceituais :  dialogismo,  prosaica e  cronotopo. 

             A prosaica,  enquanto teoria especial da prosa, destaca o romance entre os demais 

gêneros por ver nele representados diversos gêneros e, acima de tudo, o diálogo. Por essa 

teoria,“o romance, tomado como um conjunto, caracteriza-se como um fenômeno 

pluriestilístico, plurilíngüe e plurivocal ” (Bakhtin, 2002a: 73). O cronotopo trata da inter-

relação indissociável de tempo / espaço no romance. O dialogismo é a inter-relação de vozes 

sociais no interior de um enunciado, onde se dá o sentido do discurso (cf. Bakhtin, 2000:342). 

              O dialogismo se articula a partir dos discursos do autor, dos narradores, dos 

personagens e dos gêneros intercalados que, além de constituírem unidades básicas da 

composição, introduzem  no romance o plurilingüísmo, articulando, assim, uma variedade de 

vozes sociais  (cf. Bakhtin, 2002a: 74-75). Dialogismo é, assim, um diálogo  entre diferentes 

culturas, que se instala no interior do discurso em torno de um objeto. “Em todos os seus 

caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso se encontra com o discurso de outrem 

e não pode deixar de participar, com ele, de uma interação viva e tensa” (Ibid., 88). É no 

encontro desses  discursos que se instala  a relação dialética  da alteridade. 

             A teoria bakhtiniana de dialogismo aponta para o questionamento do mito da 

originalidade do discurso e para a relatividade da autoria individual, quando afirma que 

               

               tudo que é dito, tudo que é expresso por um falante, por um enunciador, não pertence só  a ele. 

Em todo discurso são percebidas vozes, às  vezes infinitamente distantes, anônimas, quase 

impessoais, quase imperceptíveis, assim como as vozes próximas que ecoam simultaneamente no 

momento da fala ( Bakhtin apud Brait, 1999: 14). 

  

               Por essa teoria, um texto é formado de vários textos que se completam ou que se 

contrapõem. Ou, como afirma Roland Barthes (1984: 53 ): “um texto é feito de escrituras 

múltiplas, oriundas de várias culturas e que entram umas com as outras em diálogo, em 

paródia, em contestação”. Aqui, ainda que Barthes e Bakhtin sigam caminhos teóricos 

diferentes em relação à figura do autor e do leitor, em termos de dialogia, escritura múltipla e 

inacabamento eles convergem, valorizando a produção textual. Pela teoria  bakhtiniana do 



discurso romanesco a escritura se configura com um conjunto de vozes culturais. É nesse 

conjunto de vozes culturais que dialogam no interior do texto, estendendo suas vozes ao 

leitor, que se constitui a intertextualidade como afirmação ou negação da idéia do outro. 

             O termo intertextualidade é proposto por Julia Kristeva (1969) para substituir o 

conceito bakhtiniano de dialogismo. Seu estudo está voltado para a A poética de Dostoiévski, 

onde, de acordo com Lopes (1999), se observa o esboço da primeira teoria estrutural do 

funcionamento intertextual da narrativa. Daí a observação de Kristeva acerca da teoria 

bakhtiniana  de intertextualidade. 

 
               Bakhtim é um dos primeiros a substituir o recorte estático dos textos por um modelo onde              

a estrutura literária não é / não está mas se elabora em relação a uma outra estrutura [...]. 

Cruzamento de superfícies textuais, diálogo de várias escrituras [...]  todo  texto  é absorção   e 

transformação de outro texto. No lugar da noção de intersubjetividade instala-se a noção de 

intertextualidade ( apud Lopes, 1999:71).  

 

              Partindo da noção de intersubjetividade, conforme  observação de Kristeva, verifica-

se que a intertextualidade fundamenta-se na relação entre enunciador e destinatário, em torno 

de um emunciado, visando a uma compreensão não apenas do texto, mas também do 

contexto. “Compreender”, diz Bakhtin (2002c:132),“é opor à palavra do locutor uma 

contrapalavra”. A compreensão pressupõe, assim, uma réplica ao discurso anterior. Ainda de 

acordo com  Bakhtin, na interação intersubjetiva, “ o locutor penetra no horizonte alheio de 

seu ouvinte, constrói a sua enunciação no território de outrem, sobre o fundo aperceptível do 

seu ouvinte” (2002 a: 91). Isso mostra que é com base no mundo sociocultural do leitor que o 

escritor fundamenta sua obra. Assim é que a intertextualidde tem por base constitutiva o 

enunciador, o  destinatário e os textos  e se consolida no cruzamento desses textos.   

              A intertextualidade compreende o texto literário como um diálogo entre vários 

textos, onde se dá a interação do homem com o mundo, vendo na alteridade a necessidade do 

outro, como complementação do sentido. Em um texto vários textos se fazem presentes,  

reafirmando a idéia de que não há texto único nem completamente acabado. O escritor eleva 

com sua voz  outras vozes que representam a coletividade em seu contexto histórico e social. 

Ou como diz Bakhtin, “a escritura é leitura de corpus anterior,  o texto é  absorção de, e a 

réplica a um outro texto” ( apud Kristeva, 1974:67). Nesse sentido, pode-se dizer que a 

análise intertextual reside na idéia de continuidade, de um constante recomeçar, que se dá pela 

absorção e transformação de outros textos.  



             A palavra, no texto, está orientada de forma horizontal e vertical. Isso determina que, 

pela relação intertextual, o cruzamento de textos na obra literária obedece ao princípio da 

diacronia e da sincronia, criando um horizonte de expectativa. Em sentido diacrônico, a 

palavra,  no texto,  pertence, ao mesmo tempo, ao escritor e ao leitor, numa relação dialógica; 

no sentido sincrônico, a palavra é orientada na direção do corpus literário anterior ou atual, 

estabelecendo uma relação  texto-contexto.  

               Este cruzamento de textos confere às relações intertextuais a idéia de continuidade e 

de expressão coletiva do enunciado. Um discurso sobre um determinado objeto, como já se 

frisou anteriormente, não é único e nem está acabado. Sobre esse objeto outras vozes  se 

voltam, num constante diálogo.  

               Affonso Romano de Sant’Anna, a esse propósito, em Análise estrutural de romances 

brasileiros (1990), destaca a presença de textos bíblicos e da história do Brasil em Esaú  e 

Jacó, de Machado de Assis. No romance A terceira margem, do escritor paraense Benedicto 

Monteiro, lê-se a presença do conto A terceira margem do rio, de Guimarães Rosa, onde  a 

figura de um pai, em uma canoa pequena, entre duas margens de um rio, aponta para a 

possibilidade de uma terceira margem.  Os textos,  em forma de monólogos reflexivos, se 

cruzam na linha do tempo como um diálogo: 

 

               “...nessa água,  que não pára,  de longas beiras: e, eu,  rio abaixo,  rio a fora,  rio a dentro – 

o rio”  (Guimarães Rosa, 2001: 85 ) 

              

               “ E  não tinha princípio nem fim: era uma distância.  Era  paresque  também uma margem...                      

                mas uma outra margem...”  (Benedicto Monteiro, 1995:220)                                                                         

 

               A questão  da intertextualidade é recorrente em toda a obra de Benedicto Monteiro, 

tanto no que diz respeito  à sua tetratalogia como em relação com outras obras e, até mesmo 

com outras culturas. A utilização de contos na composição de romances e de trechos de 

romances na composição de novelas, sem nenhum prejuízo de forma e de sentido, leva 

Benedito Nunes a afirmar que “é a linguagem intertextual, que responde, até agora, pela 

unidade da obra de Benedicto Monteiro” (Nunes in: Monteiro, 1975:15).  

 

 

1.1.2. O princípio da oralidade: entre a fala e a escritura 

          



             Em sua teoria sobre a prosa romanesca, Bakhtin situa o romance enquanto gênero 

entre a tensão de dois sistemas de signos: fala e escritura. “No romance, o homem que fala e 

sua palavra são objeto tanto de representação verbal como literária” (Bakhtin, 2002a:135).  

              Constata-se aqui o princípio da oralidade. Nele, a escritura, enquanto elemento 

constitutivo do texto, é, ao mesmo tempo, o elemento revelador da fala. 

               Tratando sobre o assunto,  Irene Machado recorre aos primeiros capítulos de São 

Bernardo, de Graciliano Ramos, onde Paulo Honório, narrador-personagem, diante da 

“dificuldade de encontrar a forma expressiva adequada à transformação dos fatos vividos em 

fatos literários, optou pela divisão do trabalho”  (1995:44). Mas, ao perceber que Gondim, 

encarregado pela “composição literária”, havia-se distanciado em sua escritura do tom 

confissional com que os fatos foram narrados, sob a alegação de que “um artista não pode 

escrever como fala”, Paulo Honório desfaz a equipe de trabalho e passa a narrar os fatos 

como “casos”, numa linguagem bem próxima da fala, pouco se importando com os que 

primam por uma escritura como transformação da linguagem oral em linguagem literária 
                

                As pessoas que me lerem terão, pois, a bondade de traduzir isto em linguagem literária, se 

quiserem. Se não quiserem, pouco se perde. Não pretendo bancar escritor. É tarde para mudar 

de profissão” ( Ramos, 1986:11). 

 

             Agindo dessa forma diante da fala e da escritura, Paulo Honório representa, na prática, 

a teoria bakhtiniana do romance enquanto representação da imagem do homem na linguagem, 

onde língua (escritura) e fala se completam, não havendo superposição de uma sobre a outra.       

“Deste modo” – diz Irene - “ seu texto se oferece como fala e  não como escritura, ainda que 

o registro seja a letra impressa” (Machado, 1995: 47). Aqui se configura a teoria romanesca 

de Bakhtin, com a valorização do homem que fala no romance. Para o teórico russo, o 

romance representa a vida cotidiana através da representação do “homem que fala e sua 

palavra. O sujeito que fala no romance é um homem essencialmente social, historicamente 

concreto e definido e seu discurso é uma linguagem social” (Bakhtin, 2002a.:135). Um 

sujeito que traz em seu discurso as marcas sociais do discurso do outro. 

               

              O tema do sujeito que fala tem um peso imenso na vida cotidiana. Ouve-se, no cotidiano, a 

cada passo, falar do sujeito que fala e daquilo que ele fala. Pode-se mesmo dizer: fala-se no 

cotidiano sobretudo a respeito daquilo que os outros dizem [...]. Qualquer conversa é 

repleta de transmissões e interpretações das palavras dos outros ( Bakhtin, 2002a:139).  

 



              É esta fala espontânea, de pouca aceitação nas teorias clássicas, que norteia o 

romance na sua passagem da cultura grega para a latina, vinculando-o à oralidade. Verifica-se 

aqui a retomada pelo romance de sua origem no plurilingüísmo grego. “Já nos seus primeiros 

passos o discurso literário latino olhava-se à luz do discurso grego, com os olhos do discurso 

grego; desde o começo ele foi um discurso de tipo estilizante; ele  vinha como que encerrado 

entre aspas especiais,  que indicavam uma estilização reverente” (Bakhtin, 2002a:379).   

              É  esta volta à origem  plurilíngüe do romance que interessa à teoria da oralidade, por 

conduzir as nuanças necessárias  à composição  literária de características híbridas, conforme 

a teoria bakhtiniana do romance. A oralidade de que trata Bakhtin, compreende o discurso 

bivocal, ou discurso no discurso, como elemento constitutivo da obra literária que se firma 

entre a fala e a escritura. A escritura, neste caso, é vista como representação não apenas da 

voz  autoral, mas também das múltiplas vozes sociais nela  representadas.  Assim, a escritura 

configura-se como um artefato  de representações sociais. 

              São essas  representações, enquanto portadoras de diversas culturas, que dialogam no 

interior do discurso, formando os intertextos pelo cruzamento de vozes.  Por esse princípio, a 

oralidade configura-se como  “imagem da linguagem . Mas para que esta linguagem se torne 

precisamente uma imagem de arte literária, deve se tornar discurso das bocas que falam, 

unir-se à imagem do sujeito que fala” (Bakhtin, 2002a:137). Disso se depreende que a 

imagem da linguagem, tomada no plano social e histórico pela teoria bakhtiniana, refrata  

diretamente a imagem sociocultural do homem que fala. 

              Por outras palavras, o princípio da oralidade bakhtiniana reside no fato de a escritura 

não apagar os vestígios da fala. É isso que acontece com Paulo Honório em  São Bernardo, 

“cuja fala se submete ao vigor e também à fragilidade da memória. Aquele que lê não se 

coloca na posição de leitor, mas na posição de ouvinte” (Machado, 1995:46). Essas 

características podem ser observadas também em Aquele um, de Benedicto Monteiro, onde a 

escritura representa o tom da fala do narrador-personagem, de modo a compor toda uma 

“gestualística verbal”, para usar uma expressão de Benedito Nunes. 
                 

               O lundu é uma dança desgarrada, como o senhor sabe. O cavalheiro dança, balança, pisa, 

salta, mexe e remexe, enquanto a dama só faz rodopiar no centro. É uma perseguição 

danada em que a dama, às vezes se entregando sempre se esquiva  ( Monteiro,1995:182). 

              O relato oral do narrador-protagonista Miguel dos Santos Prazeres, incorporado 

livremente à narrativa escrita, de forma descontraída, é recorrente em toda a obra. Assim,  

tanto Paulo Honório quanto Miguel, pertencem à categoria de narrador oral, contador de 



histórias de seu cotidiano. Quando Paulo Honório diz que é tarde para mudar de profissão, ele 

está reafirmando sua condição de narrador, de contador de histórias por excelência, preso a 

seu ofício de narrar. 

 

 

 1.1.3. A figura do narrador em Walter Benjamin 

 

     O ato de narrar é uma das manifestações mais antigas do homem. Fatos vividos ou 

presenciados por alguém são narrados a um ouvinte ou grupo de ouvintes. Assim, entre o fato 

narrado e o ouvinte (leitor) há sempre a figura do narrador a quem é atribuída a capacidade de 

sedução do destinatário (cf. Leite, 2001:05). Tão importante quanto o ato de narrar é a história 

do narrador e de seu procedimento diante dos fatos. Assunto que tem despertado interesse por 

parte de teóricos antigos e modernos. 

              No ensaio O narrador, em que trata sobre a obra de Leskov,  Walter Benjamin 

apresenta três categorias de narrador: o narrador clássico, que narra a partir de sua experiência 

de vida; o narrador do romance, que já não pode mais falar de maneira exemplar a seu leitor;    

e o narrador jornalista, que narra informações sobre determinado acontecimento, num 

determinado tempo e espaço. 

              O estudo de Benjamim apresenta, inicialmente,  um distanciamento  entre o narrador 

clássico das tradições orais e o narrador do romance centrado na escritura. Sua teoria valoriza 

o narrador oral da narrativa épica, de linguagem objetiva, em detrimento do narrador do 

romance, de linguagem subjetiva. Seu principal argumento é de que o narrador clássico retira 

de sua experiência a sabedoria que o torna capaz de dar conselhos e “intercambiar         

experiências com seus ouvintes ou leitores”. Já o narrador do romance é um “indivíduo 

isolado que não pode mais falar exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes    

e que não recebe conselhos nem sabe dá-los” ( Benjamim, 1985: 201). 

              Benjamin vê no surgimento do romance o fim do narrador memorialista, uma vez 

que, de acordo com sua teoria, “o romance nem procede da tradição oral nem a alimenta”            

( id ).  Para ele  o romance é um gênero literário em devir – aberto, ao passo que a epopéia é 

um gênero acabado e,  portanto,  fechado. Nisso, Barthes concorda com ele, quando afirma 

que  “a escritura é a destruição de toda voz, de toda origem” (1984: 49).  



              O narrador de que trata Walter Benjamin (1985: 205) é aquele que imprime na sua 

narrativa a sua marca “como a mão do oleiro na argila do vaso”. O relato vem, assim, de 

forma espontânea e natural, revelar a experiência vivenciada pelo narrador .  

             Um exemplo de narrador que se funde no discurso é Miguel dos Santos Prazeres, 

narrador-protagonista do romance Aquele um, de Benedicto Monteiro – objeto desta 

dissertação. A oralidade dos fatos narrados está contida na escritura de forma tão natural e 

acentuada, que pode aproximar-se dos “romances falados”, para usar uma expressão de 

Walter Benjamin. 

              Narrando sua experiência de vida, Miguel reescreve as tradições de sua comunidade, 

o que o faz representante de uma memória coletiva. Nesse sentido, o romance de Benedicto 

Monteiro pode ser classificado como narrativa de reminiscência, na concepção de Walter 

Benjamin., como fundadora da  “cadeia da tradição, que transmite os acontecimentos de 

geração em geração”  ( 1985:211). 

              A reordenação dos fragmentos da memória dá ao narrador capacidade de reconstituir 

sua história que também é a história de seu povo. Miguel é “o homem que ganhou 

honestamente sua vida  sem sair do seu país e que conhece suas histórias e tradições” (Ibid, 

198) – razão pela qual sabe contá-las. E, dada a situação geográfica da Amazônia – delimitada 

pelos rios e pela floresta – o narrador é, ao mesmo tempo, camponês e viajante. Sua narrativa 

está fundamentada no que viveu, ouviu e presenciou, como ele mesmo diz:  

               Tive a primeira ciência do mundo foi num dia de passação de gado do Coronel Quintino. 

Ouvi um caboco dizer: é, o negócio é correr terra ... o negócio é correr terra. Olhe, que se 

estava por riba de um campo alagado que era uma imensidão de água. Como então correr 

terra naquele imenso alagado? Tínhamos que nadar horas e horas. Terra, a gente só ia 

topar por longe, já pela beira da mata ( Monteiro, 1985:07 ). 

              O relato de Miguel em primeira pessoa e a posteriori dos fatos está centrado no vigor 

e na fragilidade da memória articulada pela rememoração. A esse respeito diz Walter 

Benjamin (1985:211) que  “a rememoração, musa do romance, surge ao lado da memória, 

musa da narrativa, depois que a desagregação da poesia épica apagou a unidade de sua 

origem comum na reminiscência” . 

              Disso se depreende que, se o romancista prima pela memória perpetuadora através da 

escritura, o narrador  oral  apega-se à sua breve memória centrada nas tradições orais. Assim, 

a musa épica do romance se apresenta como um convite ao leitor para que reflita sobre  o 

sentido da vida contida na sua escritura ( cf. Machado,1995:170). 



              Dessa forma, o distanciamento entre a narrativa oral e a escritura do romance, 

observado no início  deste subcapítulo,  começa a ser desfeito no momento  em que Benjamin 

(1985: 198) diz que, “entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se 

distinguem  das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos”. 

              Isso não significa que Benjamin tenha mudado sua postura diante do narrador isolado 

do romance. O que acontece é que o crítico constata em suas leituras a existência do“romance 

falado”  que se aproxima da narrativa épica, como se pode ver em Proust, por  “ reconstituir  

toda estrutura da alta sociedade sob a  forma de uma fisiologia da tagarelice; Alfred Döblin, 

por seu  estilo“ molhado, até os ossos, pela espuma da linguagem verdadeiramente falada”; 

Kafka, pela linguagem gestual, onde “o gesto é o elemento decisivo, o centro da ação (...). 

Kafka priva os gestos humanos dos seus esteios tradicionais e os transforma em temas de 

reflexões intermináveis ”  (Benjamin, 1985: 41, 56, 147). 

              Como se pode observar, pelos fragmentos acima, o que está implícito na crítica 

velada de  Walter Benjanin é a procura de um romance marcado pelo coexistência da fala e da 

escritura sem superposição de uma sobre a outra, de forma que o sujeito que fala no romance 

possa apresentar, através de seus ideologemas, seu ponto de vista sobre o mundo, conforme a 

teoria bakhtiniana.  Com isso, a poética da oralidade ganha espaço entre os estudos modernos 

da narrativa  romanesca. 

              A consciência  de uma literatura oral como  manifestação híbrida que transita entre a 

fala e a escritura  é cada vez mais crescente entre os escritores contemporâneos. Suas obras 

buscam representar através do “homem que fala no romance e sua fala” (Bakhtin) a vida 

cotidiana de uma coletividade. 

              Nesse sentido, o filósofo e crítico literário paraense Benedito Nunes, referindo-se à 

obra de Benedicto Monteiro, vazada na linguagem oral, afirma que “graças a ela, o relato 

oral se mantém dentro da narrativa escrita, que, irrigada com a seiva de termos e expressões 

regionais, consegue preservar, em seu ritmo descontraído, a maneira vital, gratificante               

e benéfica, do velho contador de história das sociedades pré-industriais, ligado à terra e  não 

dominado pela vivência do tempo utilitário” (Nunes in: Monteiro, 1975:15). 

 

 

1.2. Regionalismo literário e identidade cultural 
 

1.2.1.  Regionalismo  e ideologia na narrativa literária                                                                              



 

 

 

                                                                                           “Os homens se reconhecem nas obras de arte porque 

estas oferecem  imagens de sua totalidade  oculta”.  

(Octavio Paz)                       

                                                                                                                                                             

                                                                                               

              No subcapítulo precedente, falou-se que o ato de narrar é uma das mais antigas 

manifestações do homem. No entanto,  é  bom lembrar  que esta atividade não se dá de forma 

gratuita. Os fatos, os acontecimentos  sobre  um  determinado  grupo  social,  em  determinado  

tempo e espaço, são transmitidos de acordo com  o interesse de  um narrador, que seleciona e 

reorganiza o que deve ser narrado. Assim, pode-se dizer  que todo ato de narrar já é, por si só, 

ideológico. Esta concepção encontra ressonância no questionamento de Affonso Romano de 

Sant’Anna que diz : “o que o narrador dá como sendo realidade é mesmo o real, ou uma 

versão ideológica e mítica da realidade?” (1990:36).  Ainda de acordo com o teórico (p. 37),                    

“a ideologia pode ser uma variável, a partir da qual se  estabeleça o conjunto das narrativas 

de uma comunidade”.  Por comunidade, entende-se, neste caso, a região. 

              Com isso,  Affonso Romano aponta para um aspecto importante da narrativa literária, 

que é o seu relacionamento com as questões ideológicas no meio social. Deste meio, dois 

tipos de narrativa podem emergir: narrativa ideólogica, mantenadora do status quo; e narrativa 

contra-ideológica, que apresenta uma “versão crítica do real e procura denunciar aquilo que 

a narrativa do poder ocultou”(Ibid., 39). Outro ponto que deve ser observado, com relação  à 

literatura e o meio, é que“partir da região, não significa obrigatoriamente uma literatura 

regionalista”(Benedetti, 1979:376).           

              Nesse sentido, torna-se necessário fazer uma discussão acerca do entendimento que 

se tem a respeito de  regionalismo literário e de ideologia,  considerando, no caso do Brasil, a 

extensão e a diversidade de suas regiões, além de sua formação híbrida, tanto no que diz 

respeito à etnia, quanto do ponto de vista sociocultural. A esse respeito, Antonio Candido 

(2000:119)  considera que  “ na nossa cultura há uma ambigüidade fundamental: a de sermos 

um povo latino, de herança cultural européia, mas etnicamente mestiço, situado no trópico, 

influenciado por culturas primitivas, ameríndias e africanas”. É dessa herança cultural 

diversificada que advém a identidade cultural de cada região, considerando-se a  influência de 

seus elementos étnico-culturais  constitutivos e seus aspectos ideológicos.   



               Karl Marx, em sua obra A ideologia alemã, apresenta o trabalho, enquanto produção 

dos meios de vida pelo homem, como o primeiro ato histórico da sociedade. Pelo trabalho                   

o homem transforma a sociedade e a si mesmo. A compreensão desse processo, de acordo 

com Marx, deve ser  baseada na forma pela qual os homens produzem seus meios de vida e as 

relações de produção. Nesse momento,“ os homens, ao desenvolverem sua produção material 

e seu intercâmbio material, transformam também, com esta sua realidade, seu pensar e os 

produtos de seu pensar ” (Marx & Engels, 1999: 37).  

                  Marx aponta como ponto básico para que haja ideologia a tomada de consciência 

pelo homem do aparecer social, que se dá a partir da divisão social do trabalho entre 

trabalhadores manuais e trabalhadores intelectuais. Este aparecer social se apresenta na forma 

como o homem imagina a sociedade e a política.  Pela ideologia, a consciência sai  do campo 

da prática e entra para o campo do imaginário, visto como representação da realidade 

concreta. “A partir deste momento, a consciência pode realmente imaginar ser algo diferente 

da consciência da praxis existente, representar realmente algo sem representar algo real (...), 

porque as relações sociais existentes se encontram em contradição com as forças de 

produção existentes (ibid., 45). Assim, a ideologia como discurso de inversão do real,  

procura apagar as diferenças e as contradições sociais marcadas pelas lutas de classes.  

              Partindo desse princípio, pode-se dizer que  a ideologia, no seu campo imaginário,             

é um elemento imprescindível, não somente no ato da recriação da realidade pelo escritor,  

mas também na análise da relação deste com a realidade social e com o texto.  Para  Jameson  

(1972:  72 ), “ a produção da forma estética ou narrativa deve ser vista como um ato 

ideológico em si próprio, com a função de inventar ‘soluções’ imaginárias ou formais para 

contradições insolúveis”.  Disso se depreende  que  o escritor,  pelo aspecto relacional da 

ideologia, recria  a realidade produzindo um tipo de inversão que pode apresentar-se 

ideologicamente de três maneiras. Há textos em que a ideologia pode se configurar como 

perpetuação do domínio de uma classe, pelo discurso hegemônico.  Outros, em que a 

ideologia pode suscitar um texto crítico onde o subtexto é recriado como discurso de reação 

ou contradiscurso. Num terceiro tipo de textos podem coexistir o discurso da manutenção da 

classe dominante e o discurso de contestação da dominação .  

              Este último parece ser  o caso do romance Aquele um, de Benedicto Monteiro. Nele, 

nota-se a existência  de uma ideologia dominante amparada pela presença de um interlocutor 

implícito a quem o narrador se dirige para reafirmar  sua posição de nativo, “ buscando 

amiúde de maneira velada e empregando estratégias dissimuladas, contestar e minar o 

‘sistema de valores’ dominante”  ( Jameson, 1972:77). 



              É no espaço das reações veladas que se instala a arena onde vai interagir a obra 

literária em sua relação com o mundo. Espaço este que vem sendo ocupado pelo regionalismo 

literário desde seu aparecimento com o romantismo centrado na cor local e no subjetivismo, 

passando pelo realismo-naturalismo, de caráter determinista,  para alcançar  a  universalização 

pela análise das relações humanas e sociais. Sua coexistência ainda hoje com a literatura 

contemporânea  é marcada por  um telurismo,  por vezes edificante.  

               Em termos conceituais, o regionalismo literário, ainda que apresente ou possa 

apresentar definição imprecisa, em função dos vários regionalismos, não pode prescindir da 

história, da memória e da reminiscência, levando-se em conta os fatores históricos e                   

ideológicos que imprimem no imaginário social os aspectos étnico-culturais dos habitantes de 

uma determinada região. Para Tânia Pereira (1999:43), “numa literatura regional a 

dialogicidade que permeia a relação obra / mundo é condição básica para a existência do 

discurso regionalista”. De acordo com José Maurício de Almeida (1999:186),“ para que uma 

criação artística possa ser considerada regionalista, deve haurir a sua matéria e a sua 

substância na própria realidade físico-cultural da região, ainda que para transcedê-la”. 

              O sentimento nacionalista da independência política, de 1822, desperta intelectuais            

e artistas na busca de uma independência cultural, expressa nas obras de arte. Esse propósito 

encontra no Romantismo (1836-1870) seu campo ideal. Com o romantismo, a literatura 

procura se identificar com suas raízes históricas, lingüísticas e culturais, fugindo às 

características da literatura portuguesa a que se encontrava presa desde sua origem (cf. 

Coutinho, 1976: 201-2 e Candido, 2000: 112).  

               Para Alfrânio Coutinho (1976), o  romantismo,  com o  propósito de acentuar os 

aspectos regionais, como os costumes, a linguagem, o modo de sentir, de viver e de trabalhar 

do homem brasileiro,  vai produzir obras voltadas para os aspectos socioculturais das regiões. 

Nesse ponto,  o pensamento de Coutinho encontra ressonância em Alfredo Bosi (2001: 129)  

que aponta O gaúcho (1870) e O sertanejo (1875), de José de Alencar; Inocência (1872), de 

Visconde de Taunay  e O cabeleira (1876), de Franklin  Távora  como  obras marcantes desse 

período, assegurando a Alencar e a Távora o reconhecimento de pais da literatura regionalista 

brasileira (cf. ibid., 427 ). Esta primeira fase do regionalismo, conhecida como “ fase de 

consciência de país novo”, correspondente à situação de atraso (Candido, 1979: 358-359), 

está centrada no descobrimento da realidade do país e sua inclusão na temática literária. Esta 

fase é marcada, sobretudo, pelo pitoresco e pelo decorativo. 

              A respeito da questão de dependência cultural, a que se encontram presos países 

emergentes como o Brasil do final do século XIX, Antonio Candido (1979: 354) afirma que 



“um estágio fundamental na superação da dependência é a capacidade de produzir abras de 

primeira ordem, influenciadas, não por modelos estrangeiros imediatos, mas por exemplos 

nacionais anteriores”. O teórico se refere ao Modernismo (1922-1945) que, mesmo  

influenciado em grande parte pelas vanguardas européias, vai alimentar de forma imediata a 

literatura dos anos 30 e 40, dando-lhe um caráter  nacional.  

               Neroaldo Azevedo, em sua obra Modernismo e regionalismo (1996:100), afirma que              

o romance naturalista advindo da imposição determinista da época, vai desenvolver uma 

temática regional, com se pode notar  em  Aluísio Azevedo, a partir de  O  mulato (1881).  

Para  Alfredo Bosi (2001: 195),  vem  do naturalismo a inspiração de romances regionalistas  

nordestinos como  A  fome (1890), de Rodolfo Teófilo e Luzia-homem (1903), de Domingos 

Olímpio, todos  ambientados no Ceará. 

               É nesse momento que regionalismo e ideologia ocupam o centro das discussões na 

narrativa literária, face a uma política cultural que se quer, por uma lado, reveladora do 

discurso da minoria,  desenvolvendo temas do cotidiano onde figuram personagens da classe 

menos favorecida;  mas que se vê, por outro lado, presa aos ditames das ciências naturais, 

onde a vida humana está condicionada às circunstâncias da raça, do meio e do temperamento 

como  traços  marcantes  da  ideologia  determinista  (cf. Bosi, 2001:168). 

              Em seu artigo Do bom e do mau regionalismo, publicado em outubro de 1924, 

Gilberto Freyre concebe o mau regionalismo como “a imposição dos interesses locais sobre 

os gerais”,  que se identifica com o separatismo; o bom regionalismo compreende “a defesa 

das tradições e dos valores locais” como “condição para uma pátria independente”, 

excluindo-se o “furor  imitativo”, designado como“ tirania mística do exótico” (cf. Azevedo, 

1996:116).  O sociólogo pernambucano  é defensor do regionalismo tradicionalista que ele 

contrapõe ao modernismo nascente. 

               A posição de Gilberto Freyre em relação à nova ordem que se instala no país, no 

campo da modernidade, causa polêmica no meio cultural de seu tempo, por apresentar uma 

“polaridade entre o tradicional e o moderno, com valorização da ordem oligárquica”, 

conforme afirmação de Renato Ortiz (2001:36). Nesse sentido, José Guilherme Mota (2000) é 

enfático ao dizer que  o regionalismo proposto por Gilberto Freyre e que perpassa suas obras,  

aponta para a idéia de unidade nacional, mas, num discurso velado, prega a defesa das 

oligarquias contra a crise econômica e política  em curso. 

 
                O regionalismo, enquanto ideologia, por outro lado, não ocorre necessariamente em detrimento 

ou em contraposição a projeto nacional. Afinal, as diversas oligarquias propunham, e propõem, 



na luta política, uma perspectiva nacional. E nesse sentido não será de estranhar  que seus filhos 

produzissem, e ainda produzam, obras em que se vê aprimorada a idéia de “cultura nacional”. 

Um projeto nacionalista  não veicula necessariamente visões não-oligárquicas. Pelo contrário, e 

considerando o nível do Autor, seu discurso pode até ser uma justificativa ideológica do 

processo vivido: nesse sentido pode-se afirmar que, em larga medida, Freyre sente, registra, 

mascara a crise, a lenta perda de poder do grupo  oligárquico a que pertence, identificando-o 

com uma crise nacional  ( Mota, 2000: 73 ).  

              

              Convém  lembrar que as grandes obras de Gilberto Freyre, Casa grande & senzala           

(1933) e Sobrados e mocambos  (1936), a que se refere o teórico, estão situadas entre a 

República Velha (1894-1930 ) e a Revolução de 30, que vai instalar o Estado Novo  (1937-

1945 ).  Esta fase,  denominada de redescobrimento do Brasil (cf. Mota, 2000: 28), é  marcada  

pelo surgimento das obras de Caio Prado Júnior, Evolução política do Brasil (1933);  Gilberto 

Freyre, Casa grande & senzala ( 1933); Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil              

(1936 ) e Roberto Simonsen, História econômica do Brasil (1937). Como se pode notar,  

vive-se neste período a reordenação das idéias socio-político-culturais do país.  

               Nesse momento, a literatura segue os caminhos da ficção regionalista moderna 

abertos  pelos romances  A bagaceira (1928), de José Américo de Almeida  e O quinze 

(1930), de Raquel de Queirós. Romances de inspiração social que apontam novos rumos para 

a literatura brasileira. (cf. Bosi, 2001:196).  Tem início a fase do romance regionalista dos 

decênios  30 e 40,  em que a contra-ideologia  se faz  presente em  grande parte das obras. 

              O romance de 30, de acordo com  Dacanal (1986), apresenta como características 

marcantes, a verossimilhança, rigidez na linearidade dos fatos narrados e linguagem atrelada 

ao código culto urbano. Seu contexto histórico compreende a entrada do capitalismo no país, 

que vai culminar com a crise das oligarquias agrárias, de onde  é proveniente  grande parte 

dos escritores da época (cf. ibid, 13-17). A essas oligarquias consideradas decadentes, 

opunha-se a indústria nascente incentivada pelo governo do Estado Novo (1937-1945). 

Oriundo da oligarquia gaúcha, Getúlio Vargas trata de incentivar  a indústria e controlar o 

operariado  urbano.  

              Diante desse quadro, as obras surgem como proposta de compreender e reordenar                

a nova realidade e o mundo. Nesse período surgem obras que, analisando os fatos sociais, 

apresentam  suas  críticas à política e  ao poder constituídos. É o caso, por exemplo, de Vidas 

secas, de Graciliano Ramos, denunciando a precária condição de vida  do sertanejo retirante 

imposta por um sistema injusto da exploração do homem pelo homem. Fatos dessa natureza 



inspiram as três grandes regiões do país na produção de obras que possam apresentar seus 

temas de acordo com suas peculiaridades.  

              Na região Nordeste surgem romances que discutem os conflitos sociais, destacando 

temas como a fome, a pobreza, a seca, o misticismo, o retirante, como se vê em São Bernardo 

(1934) e Vidas Secas (1938), de Graciliano Ramos;  Os Sertões (1902), de Euclides da Cunha, 

sobre a luta social de um grupo de sertanejos no interior da Bahia, que “ termina esmagado 

pelas forças militares” (cf. Loureiro, 1995: 64 -65). O Sul representa “ as sagas vividas pelos 

pioneiros das fronteiras ”, de que é grande exemplo a novela  O tempo e o vento (1949-1961), 

de Érico Veríssimo.  Na Amazônia,  grande parte dos temas é proveniente do imaginário 

social,  como é o caso de  Macunaíma (1928), de Mário de Andrade, centrado no mito dos 

índios Macuxi  (ibid., 65).  

              Em sua obra O romance de 30  (1986:20-22), José Hildebrando Dacanal  aponta  São 

Bernardo como o romance mais representativo do grupo de 30, tanto do ponto de vista 

temático quanto do ponto de vista formal.  Para o autor,  São Bernardo deve ser visto como 

“descrição do capitalismo brasileiro em seus primórdios”, considerando Paulo Honório 

como representante de um poder agrário primitivo que avança em direção ao moderno, ao 

urbano, representado na figura ingênua de Madalena. “Um diálogo impossível entre o Brasil 

antigo das regiões agrárias próximas da costa atlântica, e o Brasil capitalista e urbano que 

avança em direção àquelas”.               

               Outro grande nome do regionalismo de 30 no Nordeste é José Lins do Rego com o 

ciclo da cana-de-açúcar formado pelos romances Menino de engenho (1932), Bangüê (1934), 

O moleque Ricardo (1935), Usina (1936) e Fogo morto (1942). Além da decadência da 

sociedade canavieira nordestina, José Lins do Rego (cf. Bosi, 2001:399) registra também em 

suas obras o ciclo do misticismo e do cangaço, num tecido que envolve lenda, épica e crônica, 

com se pode ver em Pedra bonita (1938)  e Cangaceiros (1953). 

              Outros enfoques da realidade brasileira são apresentados em O romance de 30, como 

é o caso do capitalismo na mata virgem presente em Terras do sem fim (1942), de Jorge 

Amado; as precárias condições de vida marcadas no início do proletariado industrial  

registradas em Os corumbas (1933 ), de Amando Fontes;  o auto-elogio da oligarquia 

gaúcha, no já citado O tempo e o vento (1949-1961), de Érico Veríssimo, para citar alguns 

exemplos significativos da época. 

             Sobre essa fase do regionalismo brasileiro, Alfredo Bosi  (2001: 426) comenta que a 

estética do documental e da experimentação da literatura até então desenvolvida dentro de um  

“ regionalismo  tenso e crítico” das décadas de 30 e 40, vai ficando para trás e, com ela, 



“uma numerosa prole de romances que encarnavam um regionalismo menor, amante do 

típico  e do exótico, e vazado numa linguagem que já não era acadêmica, mas que não 

conseguia pelo apego a velhas convenções narrativas, ser linearmente moderna”.  

               Antonio Candido (1979) afirma que nesse momento o regionalismo passa  pela “fase 

de pré-consciência”, correspondente à noção de subdesenvolvimento do país, com temas 

voltados para o social e empenho político. Verifica-se nessa fase uma certa superação dos 

traços pitorescos, do documentário e do “regionalismo acadêmco” para dar lugar à fase de        

“consciência de subdesenvolvimento” com “elementos não-realistas, como o absurdo e a 

magia da situação; ou a técnica antinaturalista, como o monólogo interior, a visão 

simultânea, o espaço e a elipse” que apontam para uma terceira fase ou super-regionalismo, 

assinalada por obras como as de Guimarães Rosa. (cf. Candido, 1979:360-362). Com 

Sagarana (1946) e Grande sertão: veredas (1956), o regionalismo revigora-se e volta ao 

centro da literatura brasileira, numa  escritura em que a linguagem, voltada para suas forças 

virtuais, desconhece a fronteira entre narrativa e lírica (cf.Bosi, 2001:430). 

            O que se pode concluir dessas observações é que o regionalismo continua, ainda que 

modificado na sua forma de abordagem, na linguagem e no conteúdo, de acordo com o estilo 

do escritor e as peculiaridades de cada região. Percebe-se também que ser regionalista  hoje, é 

ser capaz  de estabelecer um diálogo entre o local e o global de forma descontraída, sem 

prender-se em demasia  nem afastar-se totalmente dos aspectos culturais da região. É preciso, 

como afirma  Mario Benedetti (1979: 377), “olhar o mundo com o olhar preocupado, 

imaginativo e profundo daqueles que têm os dois pés sobre uma terra”.          

              Os anos 60 apontam novos rumos para a cultura brasileira, em função do regime 

político autoritário que se instala no país com  o golpe militar de 64. Entre 64 e 80 impõe-se 

uma censura de repressão seletiva no campo da cultura e das artes com a finalidade de evitar a 

emergência  de certos tipos de pensamentos ou de artes  (cf. Ortiz, 1994:89). O meio cultural 

reage, e no período compreendido entre 1964 e 1974, considerado como  “divisor de águas” 

do regime militar,  começa  a se perceber o surgimento de uma literatura contra-ideológica,  

que ultrapassa o campo  do documental e do regionalismo para transformar-se em orientação 

contra o Estado autoritário e a imprensa a ele submissa. Zero (1974), de Inácio de Loyola 

Brandão;  A festa (1976), de Ivan Ângelo; Quatro-olhos (1976), de Renato Pompeu;  e O que 

isso, companheiro?  (1979), de Fernando Gabeira, são obras que, de acordo com Alfredo Bosi 

(2001:435-6), integram  “ os documentos imediatos do Brasil pós-64 ”, como se rotulou esse 

tipo de literatura de orientação social.  



               O regionalismo que sucede os anos 70, volta-se para o estatuto da  memória e segue 

a linha da contra-ideologia. Verifica-se, nesse período, o surgimento de escritores como João 

Ubaldo Riberiro, cuja  obra-prima, Sargento Getúlio (1971), trata de “casos tragicômicos de 

seu Nordeste violentíssimo, minguado de recursos naturais, mais rico em memória e 

linguagem” (Ibid., 436). Para Massaud Moisés (1993: 533), João Ubaldo Ribeiro trabalha o 

regionalismo baiano numa “ literatura de reflexão política, de denúncia e de ação social “ da 

qual Sargento Getúlio  é grande tributária. Ainda de acordo com o estudioso (p.534), Essa 

terra  (1976), de Antônio Torres, é um retorno do escritor às suas origens no nordeste baiano, 

denunciando “o flagelo ecológico”, depois de haver escrito romances ambientados no Rio de 

Janeiro e em Lisboa. 

              O escritor amazonense Márcio Sousa em suas obras mais importantes Galvez, o 

imperador do Acre (1976)  trata sobre a conquista do Acre, entrelaçando “sátira de costumes, 

picardia e crítica política” voltados para o ciclo da borracha;  e  em Mad Maria (1980)  

apresenta uma visão crítica sobre a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, “que dizimou 

milhares de trabalhadores” (cf. Moisés, 1993: 536-537).  

              O escritor paraense Benedicto Monteiro começa a trabalhar sua tetralogia amazônica  

na década de 60, mas é só nos anos  70 que surge sua primeira publicação. Verde vagomundo 

(1972), O minossauro (1975),  A terceira  margem   (1983 )  e Aquele um  (1985)  com  seus  

temas articulados com o imaginário social em seus aspectos mitológicos e lendários, 

enfatizam o discurso da contracultura. Voltados para os problemas sociais, políticos e 

culturais, esses romances se apresentam como uma proposta de orientação social contra o 

discurso hegemônico da classe dominante. 

              Deputado estadual  preso  e cassado em 64,  sob acusação de comunista e subversivo,  

Benedicto Monteiro vê-se quase impossibilitado de pôr em prática seu projeto cultural 

iniciado alguns anos atrás com uma pesquisa sobre os falares da Amazônia paraense. Suas 

fitas contendo as gravações e as fichas de anotações foram  confiscadas pelo regime militar 

durante sua prisão. Foi quando, ainda na prisão, começou a escrever seus romances.                 

“ Refugiei-me nos meus livros e comecei a escrever. Começava a experimentar o material de 

linguagem que eu tinha pesquisado e que ainda restava na minha memória”  (Monteiro, 

1993: 99). 

              A obra de Bendicto Monteiro apresenta uma renovação no regionalismo literário 

amazônico que,  de acordo com Bosi (2001: 426), aponta para “uma perspectiva de romance 

latini-americano”. Um romance que se contrapõe  ao discurso do neocolonialismo para se 



afirmar  nos valores autoctones vazados  no entre-lugar dos vários discursos, como afirma 

Silviano Santiago. 

 
               O imaginário, no espaço do neocolonialismo, não pode ser mais o da ignorância ou da 

ingenuidade, nutrido por uma manipulação simplista dos dados oferecidos pela experiência 

imediata do autor, mas se firmaria mais e mais como uma escritura sobre outra escritura..               

A segunda obra,  já que ela comporta uma crítica da obra anterior, impõe-se com a violência 

desmistificadora  das planchas anatômicas que deixam a nu a arquitetura  do corpo humano 

[...]. O escritor latino-americano brinca com os signos de um outro escritor,  de uma outra obra               

( Santiago, 2000: 21 ). 

 

              Este parece ser o perfil da tetralogia amazônica do escritor paraense que, para 

completar seu quadro de reescritura da vida sociocultural da região, recorre ao estatuto da 

memória, através da reminiscência. Sua produção literária  é composta de contos, romances, 

novelas e poesias. Em 2001 apresenta-se também como historiador, lançando História do 

Pará, em 15 fascículos. 

             Tratando especificamente do regionalismo literário paraense, depara-se com a                   

necessidade de  uma bibliografia capaz de recompor seu  quadro historiográfico. Suas obras,  

fartas e ao mesmo tempo dispersas, têm sido motivo de preocupação para pesquisadores e 

estudiosos do assunto, dos quais José Eustachio de Azevedo foi o pioneiro, registrando 

inclusive  o desprezo  que  José Veríssimo deu, inicialmente, às letras paraenses  em sua obra  

História de Literatura Brasileira ( 1895). 

             Em sua Literatura Paraense  publicada em 1922 e reeditada em 1943,  José Eustachio 

de Azevedo  registra  o surgimento da  literatura  no Pará, no final do século XVIII, com a 

poesia de Bento de Figueiredo Tenreiro  Aranha, as obras  sacras  de D. Romualdo Antonio de 

Seixas, o jornalismo e a poesia de Felipe Patroni. Mas, seguindo a trilha da literatura  

nacional, é no Romantismo que a literatura paraense toma suas primeiras tonalidades 

regionalistas com a poesia paisagista de Vilenha Alves, com Monodias (1868); Severiano 

Bezerra de Albuquerque, com Lyra das selvas (1868) e Juvenal Tavares, com Pyrilampos 

(1868).  Poetas indianistas  que aderem em seguida à corrente da literatura sertanista, com se 

convencionou  chamar o regionalismo nascente  

               O naturalismo amazônico de inspiração regionalista tem  início com  Inglês de Sousa 

que, de acordo com Bosi (2001:193), antecedeu Aluísio Azevedo na prosa analítica                 

(O mulato - 1881) com os romances O cacaulista (1876),  Coronel sangrado e História de um 

pescador (1877), no que se faz contemporâneo de Taunay e Távora, para firmar-se com o 



romance de tese O missionário (1888) e Contos amazônicos (1893). Também merece 

destaque neste campo da literatura João Marques de Carvalho com o romance Hortência 

(1888), que foi analisado por José Veríssimo em conjunto com O homem (1887), de  Aluísio 

Azevedo e A carne  (1888) , de Júlio Ribeiro ( cf.Meira  et all, 1990b:119). 

              O modernismo regionalista amazônico  tem no paraense Dalcídio Jurandir seu grande 

representante que,  de acordo com Bosi (2001: 426),  é o “ mais complexo e  moderno de 

todos ”,  com o ciclo do Extremo-Norte composto de dez  romances: Chove nos campos de 

cachoeira (1941), Marajó (1947), Três casas e um rio (1958), Linha do parque (1959), Belém 

do grão Pará (1960), Passagem dos inocentes  (1963),  Primeira manhã (1968), Ponte do 

galo (1971), Os habitantes (1976), Chão dos lobos (1976) e Ribanceira (1978). Desses 

romances apenas Linha do parque está ambientado no Rio Grande do Sul, os demais têm por 

cenário a Amazônia paraense e tratam sobre os problemas socioculturais da região do Marajó 

e Belém,  oscilando entre a opulência e a decadência das grandes propriedades rurais, a beleza 

natural e a degradação da vida humana. A “série romance-rio”, de acordo com Massaud 

Moisés (1993:251),  “ narra a trajetória  existencial  de um menino pobre, mestiço, que 

pouco a  pouco descobre o mundo e suas injustas discriminações”.  

              A produção literária de Benedicto Monteiro  é composta de Bandeira branca (1945), 

Cancioneiro de Dalcídio (1985), Discurso sobre a corda (1994) – poesia; O carro dos 

milagres (1975) – contos;  Transtempo  (1993) – romance autobiográfico;  Maria de todos os 

rios (1995) e Como se faz um guerrilheiro (1995) – novelas; Verde vagomundo (1972),                  

O minossauro (1975), A terceira margem (1983) e Aquele um (1985) – romances que 

compõem a sua  tetralogia amazônica. Com exceção  de Bandeira branca, todas as obras do 

autor estão ambientadas na Amazônia paraense. 

             Ainda no campo da prosa regionalista convém lembrar autores como Haroldo 

Maranhão,  com Estranha xícara (1968), Lindanor Celeina, com  Menina que vem de Itatiaia 

(1963),  Idelfonso Guimarães,  com  Senda bruta (1963) e Os dias recurvos (1984), Eneida de 

Moraes, com Banho de cheiro (1963), Jarbas Passarinho, com Terra encharcada (1959)  e 

Maria Lúcia Medeiros,  com Velas por quem? (1990) 

             A poética da Amazônia paraense vem  -  para citar alguns - de nomes como  Bruno de 

Menezes,  com Bailado lunar ( 1924) e Batuque (1931), Ruy Barata,  com  Anjo dos abismos  

(1943) e A linha imaginária (1951), Marx Martins,  com Caminho de Marahu (1983), João de 

Jesus Paes Loureiro, com  Deslendário (1981) e Altar em chamas (1983), onde o autor 

apresenta uma visão poético-crítica da região. 

               A história da literatura tem mostrado que o sentido da regionalidade continua em 



muitas obras de nossos dias  e  que as regiões têm,  no campo literário, mantido um constante 

diálogo com o nacional. Muda, sim, o enfoque ideológico, a concepção de localismo que se 

estende em direção ao globalismo e a visão de consciência nacional proporcionados pelo 

amadurecimento político e literário, mas sempre buscando na tradição e na cultura a sua razão 

de ser.  Pois, com diz Paes Loureiro (1995:77), “ a cultura de um povo é fonte inesgotável de 

inspiração, de símbolos, de experiências, de trabalho acumulado, de beleza, de utopias ”. É 

esta cultura que os escritores procuram preservar, reconstituindo, através da literatura, a 

memória coletiva. 

 

 

1.2.2. O imaginário social da Amazônia 

 

              A Amazônia é uma região eminentemente misteriosa, já por suas características 

naturais de grandes rios e florestas, enchentes e vazantes, chuvas e terras caídas, que se 

alteram significativamente com os fenômenos sazonais. É um mundo em construção que se 

edifica à luz dos olhos dos rios, da floresta e do homem. 

              O homem da região, mais precisamente o ribeirinho, é parte integrante dessa natureza 

viva.  Nela ele segue o ciclo da vida, na busca constante de compreendê-la enquanto mundo e 

de compreender-se enquanto elemento que forma e transforma esse mundo. Um  espaço que 

vai além do geográfico para alcançar o imaginário, tendo em vista a expressão simbólica que 

lhe é peculiar.  É deste espaço,  que  o homem continua  a olhar o rio que “olha o céu e que 

também nos olha”, como diz Paes Loureiro, numa metáfora que muito bem  expressa o 

imaginário social da região amazônica. 

              Neste momento, um terceiro observador que os olhe, não conseguirá saber quais 

daqueles olhos guardam mais segredos ou buscam com mais insistência desvendar os 

mistérios em que se encontram envoltos. Homem e natureza são partes integrantes de um 

mesmo cosmo.   

              Este homem é representado no romance Aquele um, de Benedicto Monteiro, por 

Miguel dos Santos Prazeres, personagem-elo de suas principais narrativas. Sem profissão 

definida – balateiro, mateiro, pescador, vaqueiro, caçador, juteiro, pirotécnico  –  Miguel  é  o 

homem  típico da Amazônia, que segue em sua canoa gita por entre furos e ilhas, nos fluxos e 

refluxos das marés, buscando para o seu mundo uma explicação,  que só vem de forma 

alegórica através do imaginário social. “Para o caboclo, plantador e pescador de símbolos, a 

imagem parece estar constituída de uma força própria, criadora de uma realidade 



instauradora de novos mundos, capaz de ultrapassar o simples campo de escombros da 

memória” (Loureiro, 1995:87). 

             O conceito de imaginário aqui empregado segue a linha antropológica de Gilbert 

Durand, pela qual o imaginário deve ser entendido  como uma  concepção simbólica da 

imaginação,  que busca  no semantismo das imagens o seu sentido. 

              Por esta linha,  o imaginário é visto bem  próximo do plano da consciência e não se 

caracteriza como desvio da razão, uma vez que o autor concebe a imagem como sendo a matiz 

do pensamento racionalizado. Assim, o imaginário, de acordo com Durand (2001:432),           

“ constitui a essência do espírito, quer dizer,  o esforço do ser para  erguer uma esperança 

viva diante e contra um mundo objetivo da morte ”.  Desse pensamento conclui-se que, pelo 

imaginário, o homem busca, através do equilíbrio entre os opostos que a vida lhe  apresenta,   

“ uma transformação eufêmica do mundo ”.          

               Como toda sociedade tem no seu imaginário a forma enigmática de sua compreensão  

enquanto grupo culturalmente organizado, a Amazônia não poderia ser  diferente. Por essa 

razão,  o poeta e crítico literário paraense  João de Jesus Paes Loureiro afirma: 

 

               O imaginário amazônico tem vocação alegórica [...]. Há, nas alegorias produzidas pelo 

imaginário na cultura amazônica, uma permanente tentativa de compreender o homem,                  

o amor, a vida, a morte, o trabalho e a natureza. Para compreender-se a Amazônia                  

e a experiência humana nela acumulada, seu humanismo, deve-se, portanto, levar em conta               

seu imaginário social (1995:85-86). 

 

              É este imaginário social com vocação alegórica  que  guarda na memória coletiva 

seus mitos e suas lendas ricos em  conteúdos telúricos de grande expressão cultural.  A prova  

disso é que grande parte dos temas que formam o sistema  dominante da produção cultural da 

região vem do imaginário social, como  é o caso do  poema Cobra norato (1931), de Raul 

Bopp, inspirado na lenda homônima, na primeira fase do movimento modernista, e o já citado 

mito dos índios Macuxi, que Mário de Andrade recriou no seu romance Macunaíma, na 

segunda fase do modernismo brasileiro.  

              A lenda Cobra Honorato  é recriada por João de Jesus Paes Loureiro no poema 

musicado A história luminosa e triste de cobra norato (Obras reunidas: poesia II, 2001) onde, 

ainda na primeira estrofe, reafirma-se a força do imaginário, cuja função social é levar  o mito 

a “ permanecer existindo / por nunca ter existido./ Presença muito mais viva / de ser por 

nunca ter sido” (ibid, 71). 



               De acordo com o poeta,  o jovem Honorato é filho de um alentejano que fez fortuna 

no Pará  com lavoura cacaueira,  no tempo do Brasil Colônia. Seu encante se dá pela força da 

paixão por Iara, moça de longos cabelos que vive nos rios da Amazônia. “Foi quando se 

encantou cobra / com sua existência de rio / e seus delírios de mar” (ibid,72). 

             Percebe-se no poema,  que Iara representa a moça ideal para um jovem de origem 

européia que vive na Colônia. A territoriedade do poema é marcada por um localismo 

afetuoso, pois  o rio Tucumanduba,  onde  o Cobranorato mora,  fica no município de 

Abaetetuba,  terra natal de Paes Loureiro, para onde se volta a história do rapaz  mitologizado.  

              Percebe-se, aqui, que a  recriação do mito tem força inovadora.  Por ela o mito 

adquire nova conotação de acordo com o leitor,  o texto e o contexto. A esse respeito, Octavio 

Ianni é enfático e preciso: 

 

                Tanto é assim, tantas e tais são as recriações dos mitos, que eles transbordam das suas origens, 

seja como texto, seja como contexto.  Adquirem significados e conotações surpreendentes, como 

que se renovando de época em época, ou de geração em geração, segundo as configurações 

histórico-culturais em que se encontram os leitores e as leituras, as figuras e as figurações que 

povoam o imaginário dos que ouvem, olham, lêem, observam ( 2000:288).  

 

 

1.2.3. Mito e identidade cultural 

              

              Defender que o romance Aquele um apresenta uma visão alegórica de  fatos sociais 

que estão relacionados diretamente com certos mitos ligados à cultura amazônica é reafirmar, 

juntamente com Paes Loureiro (1995:103),  que “ na Amazônia  as pessoas ainda vêem seus 

deuses, convivem com seus mitos, personificam suas idéias e as coisas que admiram”.  

              Assim é que, a questão do mito na obra de Benedicto Monteiro é vista como fonte 

inspiradora do imaginário popular, que torna o homem “capaz de abolir o passado, de 

recomeçar sua vida e recriar o seu mundo” ( Eliade, 2000:124). É nesta fonte que bebe o 

escritor paraense,  na análise dos problemas socioculturais da região. 

              Por essa razão, Miguel é visto em constante reconstrução de seu mundo, 

transformando  o caos em que se encontra  o meio  num mundo suscetível  de realizações 

sociais. Sua cosmogonia está relacionada com a questão do mito que,  por sua vez, remete à 

questão de identidade cultural, onde a idéia de pertencimento é vista como condição primeira 

para o seu reconhecimento enquanto membro de uma comunidade socialmente organizada.   



              Desse modo, é  necessário que se estabeleça o entendimento que se tem a respeito de 

mito e de identidade cultural,  passando  pelo conceito de cultura enquanto “algo intrínseco              

a todo ser humano”,  para usar um termo do sociólogo  Reinaldo Dias,  que afirma: 

 
               O indivíduo só é humano por possuir cultura, em contrapartida só encontramos a cultura junto 

aos seres humanos. Deste modo, podemos afirmar que todos os grupos humanos possuem 

cultura, e não podemos graduá-la como melhor ou pior [...]. É através da cultura que o homem 

adquire os conhecimentos necessários à sua sobrevivência física e social.(2000:48).  

 

              Depreende-se dessa afirmativa que Cultura é aquisição de conhecimento pelo homem 

em sociedade e que, de acordo com o autor,  se dá pela herança social  e não pela herança 

biológica, cujos elementos básicos são as crenças, os valores, as normas e sanções, os 

símbolos, o idioma e a tecnologia ( cf, ibid, 48-51). Ainda de acordo com o sociólogo, o mais 

importante dos elementos básicos da cultura é o idioma, a que, certamente, ninguém se opõe. 

É pela língua que se transmite o conhecimento, a cultura como um todo. E o mito, cujo 

conceito está estreitamente ligado à fala, dá provas da importância do idioma nas relações 

culturais entre grupos sociais, povos e nações. 

               Aqui, o  conceito de cultura defendido por Dias aproxima-se do entendimento de 

José Luís dos Santos, para quem  cultura é a produção do homem em sociedade, que avança 

na sua construção histórica para constituir-se no“ legado comum de toda a humanidade”. 

Mas, como adverte o autor  (1994:84-86), “nas sociedades de classes, o controle e o benefício 

da cultura não pertencem a todos ”.  

              O pensamento de Santos remete à concepção marxista de que o mundo social é 

contraditório e que a grande contradição da sociedade reside entre “os que produzem a                   

riqueza material e cultural com o seu trabalho e aqueles que usufruem dessas riquezas, 

excluindo delas os seus produtores” (Chauí, 1990:66-67). 

             A cultura amazônica, de acordo com Paes Loureiro (1995:55), compreende os espaços 

urbano e rural com características bem definidas. Nas cidades “as trocas simbólicas com 

outras culturas são mais intensas”,  enquanto que no espaço rural, mais precisamente o 

ribeirinho, “ a cultura mantém sua expressão mais tradicional, mais ligada à conservação 

dos valores decorrentes de sua história, em que predomina a transmissão oralizada”. A 

cultura rural ribeirinha, de acordo com o autor, é aceita como “a mais representativa da 

cultura amazônica, seja quanto aos seus traços de originalidade, seja como pruduto da 



acumulação de experiências sociais” do homem ribeirinho, “de raízes indígenas e caboclas 

tipificadoras de sua originalidade, florescentes ainda em nossos dias”. 

              Com  relação ao mito, este trabalho fundamenta-se na teoria de Roland Barthes,  que 

concebe o mito como fala, um sistema de comunicação, uma mensagem. Para o autor, (1993: 

131) “tudo pode constituir um  mito, desde que seja suscetível de ser julgado por um discurso 

e que possa passar de uma existência fechada, muda, a um estado oral, aberto à apropriação 

da sociedade” .   

               Por esse entendimento, para que um determinado signo venha a tornar-se um mito             

é necessário que os valores que antes lhe asseguravam o sentido cedam lugar a uma fala 

generalizada e imperativa,  aceita por toda uma coletividade.  Nesse sentido, o pensamento de 

Barthes encontra  ressonância em  Lévi-Strauss, uma vez que os dois tratam o mito como uma 

história consagrada pela linguagem  popular.   

 
               A substância do mito não se encontra nem no estilo, nem no modo de narração, nem na sintax, 

mas na história que é relatada. O mito é linguagem; mas uma linguagem que tem lugar em um 

nível muito elevado, e onde o sentido chega, se é lícito dizer, a decolar do fundamento lingüístico 

sobre o qual começou rolando. ( Lévi-Strauss, 1996:242). 

  

              O que se deduz dessas argumentações teóricas é que a utilização do mito pela 

sociedade, através da linguagem oral, é que o consagra e o imortaliza, fixando-o na memória 

coletiva. Ponto comum entre Barhtes e Lévi-Strauss. O contraponto entre os dois se instala no 

fato de que Barthes  parece  generalizar o mito, considerando a mitologia  um sistema aberto , 

enquanto que Lévi-Strauss (1978: 61) particulariza o mito  e considera  a mitologia  como  um 

sistema fechado. Se  Lévi-Strauss trata do mito nas sociedades primitivas, Barthes (1993:163) 

fala do mito hoje e de seu  recuo no tempo para transformar o real histórico do mundo em real 

natural. Nesse sentido, o sociólogo   Octavio Ianni  tece pertinentes considerações: 

 
                O mito distingue-se como narrativa que instaura um modo de ser, estabelece as origens                  

e funda a figura e as figurações, inspirando e constituindo o comum dos mortais, conferindo a 

estes a ilusão da imortalidade. Simultaneamente, institui toda uma visão da vida, da realidade 

social, natural e sobrenatural (2000:299). 

 

              Partindo desse princípio, pode-se dizer que os aspectos mitológicos difusos no 

romance de Benedicto Monteiro apontam para as questões de um  modo de ser cultural da 

região, principalmente no caso da origem da etnia da Amazônia narrada de forma alegórica 



pelo protagonista,  como sendo por ele formada pela geração de sete filhos com sete mulheres 

de etnias diferentes. Segundo Jameson (1972:30-31),  “as narrativas alegóricas constituem 

uma persistente dimensão dos textos literários e culturais exatamente porque refletem uma 

dimensão fundamental de nosso pensamento coletivo e de nossas fantasias coletivas 

referentes à História e à realidade” 

             Nesse sentido,  o romance Aquele um pode ser visto como uma alegoria da Amazônia, 

onde Miguel também é a figura alegórica do homem da região, em sua constante cosmogonia.  

O protagonista  é um herói  problemático ou demoníaco, conforme a concepção de Lukács 

(2000),  por  estar  ao mesmo tempo em comunhão e em oposição com o mundo. De acordo 

com essa concepção, pode-se dizer que o herói, diante das situações antagônicas que a vida 

lhe oferece, procura elevar-se no meio da sociedade, de forma crítica, visando a uma 

transformação social.  Miguel também se assemelha a Macunaíma, nas “brincadeiras” com 

as mulheres, mas conduz, durante toda sua viagem pela Amazônia, o caráter emblemático de 

quem busca no diálogo com outras culturas, reafirmar, através das diferenças e das 

semelhanças, sua identidade cultural.  

 
                A busca de uma identidade cultural, é a busca de afirmação de uma diferença e de uma 

semelhança. Quando buscamos a identidade cultural procuramos identificar aqueles que são 

iguais, que se identificam conosco, isso fortalece o sentimento de solidariedade grupal. No 

entanto se somos iguais, é porque somos diferentes de outros, desse modo a identidade tem esse 

aspecto, aparentemente contraditório, de necessitar estabelecer as diferenças em relação aos 

outros membros de outras comunidades ( Dias;2000: 69).   

 

             Como todo ato social é  produto  das relações do homem em sociedade, a identidade e 

a diferença são elementos interdependentes criados pelo homem através do ato da linguagem, 

num  contexto de relações socioculturais marcado pela presença do outro (cf. Silva, 2000:76), 

que assegura, dessa forma, o sentido da alteridade.  

               Para Muniz Sodré, a identidade cultural está relacionada com o sentimento de 

pertencer ao mundo que rege o horizonte narrativo de uma determinada cultura, no interior de 

uma comunidade, pela tradição ou transmissão, de uma geração a outra, de narrativas 

pertencentes a questões historicamente levantadas pelo grupo (cf. 1999: 47). A identidade 

cultural está solidificada na memória, de onde advêm as informações, o conhecimento e a 

experiência, quer seja no campo individual, quer seja no campo social (cf.Meneses,1992:183). 



               Nesse sentido, é importante frisar que os estudos sobre identidade cultural remetem, 

necessariamente, à questão do sujeito que, de acordo com Stuart Hall (2000), compreende três 

concepções,  desde a idade moderna até a pós-modernidade. 

              O sujeito do Iluminismo  ou “ ‘sujeito cartesiano’ é racional, pensante e consciente; 

está situado no meio do conhecimento” e sua identidade está centrada no seu interior.               

O sujeito é, por assim dizer, individual, autônomo (cf. Hall, 2000: 27).  O sujeito sociológico 

apresenta uma concepção “interativa” do mundo pessoal com o social; sua identidade 

preenche o espaço entre “o interior e o exterior”. Pelo relacionamento de seu mundo 

individual com o mundo social, o sujeito sociológico “alinha seus sentimentos subjetivos com 

os lugares objetivos que ocupa na sociedade cultural ” (ibid., 11-12). O sujeito pós-moderno 

não apresenta identidade fixa. Como ator social, “o sujeito assume diferentes identidades em 

diferentes momentos, identidades que não são unificadas em redor de um ‘eu’ coerente ”. Por 

essa concepção, o sujeito traz no seu interior identidades contraditórias que o impulsionam em 

várias direções (ibid,13). O homem pós-moderno está constantemente construindo identidades 

multiculturais, por viver numa sociedade em constantes mudanças.  

              Esse descentramento das identidades culturais, que se instala no final do século XX e 

início do XXI, é movido pelo processo de globalização, que desde há muito tempo caminha 

em busca de um mundo interligado  em termo de realidade e experiência.    

               Partindo desses pressupostos, pode-se dizer que Miguel é o tipo de sujeito 

sociológico, não somente por se  relacionar com outras culturas, mas, principalmente, porque 

ao projetar-se em sua identidade, internaliza também  os seus valores ( cf. ibid, 12). O 

protagonista  é conhecedor da realidade sociocultural da região e participa ativamente de seu 

desenvolvimento, exercendo várias atividades  econômicas e culturais, como um múltiplo de 

si mesmo.  Percebe-se ainda que, ao dialogar com outras culturas, Miguel procura reafirmar 

através das diferenças e das semelhanças, sua identidade cultural enquanto pertencente a uma 

cultura eminentemente amazônica.  

               Outro ponto fundamental  nesta discussão diz respeito à cultura nacional, com suas 

instituições culturais, símbolos e representações. A cultura nacional, como se sabe,   

manifesta-se no discurso que, ao produzir sentidos, influencia e organiza as ações e a                 

concepção que temos de nós mesmo  (cf. ibid., 50),  enquanto pertencentes  a uma nação, cuja 

narrativa é responsável pela construção da identidade nacional.  

               Para Anderson,“ a identidade nacional é uma ‘comunidade imaginada’ e as 

diferenças entre as nações  residem nas formas diferentes pelas quais são imaginadas”.  A 

esse pensamento acrescente-se o esclarecimento  de Homi Bhabha  de que “as nações, tais 



como as narrativas, perdem suas origens nos mitos do tempo e efetivam plenamente seus 

horizontes apenas nos olhos da mente” (apud Hall, 2000:51). Por outro lado, o que  configura 

a existência de uma nação, além da imagem que dela se faz, são as formas pelas quais essa 

nação é contada. 

              A  narrativa da cultura nacional se desenvolve em vários sentidos: a nação é contada 

através da história e da literatura;   as origens são relembradas na tradição e na temporalidade 

que tornam eternos os fatos grandiosos do povo; a tradição inventada busca inculcar valores e 

normas de comportamento;  o mito fundacional  fala da origem da nação, do povo e de seu 

caráter nacional através de um tempo “mitico” que remete a um passado distante (cf. Hall, 

2000: 52-55).   

               O discurso da cultura nacional, de acordo com a teoria de Homi Bhabha, constrói as 

identidades, que são postas, de modo ambíguo, entre o passado e o futuro.  Seu  equilíbrio está 

entre a tentação em retomar as glórias do passado e o impulso de avançar ainda mais na 

modernidade. Essas identidades expressam, de forma também ambígua, o desejo de assimilar 

o passado e, simultaneamente, aderir ao particular e à reinvenção das diferenças (cf. Hall, 

2000:56-57). 

               No entanto, não se pode esquecer que o discurso da cultura nacional é um discurso 

ideologicamente articulado, no sentido de tornar todos os membros de uma “comunidade 

imaginada” afinados com os interesses da cultura dominante, que se quer representada                   

e expressa por cada membro dessa sociedade.  

                Com o avanço em direção à modernidade, as identidades nacionais entram em 

declínio, dando lugar às identidades híbridas, onde as diferenças culturais se entrelaçam e se 

enriquecem mutuamente. “As nações modernas são, todas, híbridas culturais (...). As culturas 

híbridas constituem um dos mais diversos tipos de identidades distintivamente  novos” (Hall, 

2000: 62 e 89).  No caso do Brasil, pode-se dizer que o discurso da cultura híbrida constitui 

um discurso fundacional,  tendo em vista sua origem  centrada nas diferentes etnias e culturas 

oriundas do índio, do europeu e do africano. E suas identidades, embora sejam múltiplas           

e diversificadas,  não podem ser consideradas novas, uma vez que vêm de sua origem.  Assim, 

a identidade cultural brasileira tem caráter multicultural, acentuando-se a este caráter 

multicultural as peculiaridades de cada região.              

              A identidade cultural, de acordo com Bhabha, compreende dois tipos: as que 

gravitam em torno da Tradição, compreendem as memórias do passado, a vida em 

comunidade e a preservação das heranças socioculturais; e as que gravitam em torno da 

Tradução,  compreendem um diálogo interativo com outras culturas centradas na pluralidade 



demográfica. A tradução não representa um rompimento  com a tradição, mas uma  leitura 

reflexiva desses valores através do tempo e do espaço  (cf. Hall, 200:87). 

               Diante desse pensamento de Bhabha, é oportuno lembrar que, para alguns teóricos,          

o processo de  transculturação compreende e envolve a tradução, uma vez que esta, de acordo 

com Octavio Ianni (2000: 113), se realiza de diferentes formas, como o contato, o 

intercâmbio, a negociação, a tensão, a acomodação, a mestiçagem, a hibridação, o 

sincretismo, a assimilação,  a  aculturação  e  a  própria  transculturação.  Resumindo, pode-se 

dizer  que a  tradução tem por base os princípios  da tradição que, por sua vez,  fundamenta-se  

no estatuto da memória .            

              Tratando de memória, Renato Ortiz (1994) apresenta dois tipos de memória: 

memória coletiva e memória nacional. A memória coletiva está ligada diretamente ao plano 

da vivência expressa  no cotidiano das pessoas, através da ritualização da tradição. A memória 

nacional, como “produto de uma história social”,  está centrada na ideologia, apresenta um 

plano histórico que transcende o cotidiano das pessoas e se projeta para o futuro, numa 

perspectiva universal. Ainda, de acordo com o teórico, a memória coletiva apresenta-se em 

nível bem próximo do mito, razão pela qual se manifesta através dos ritos como expressão da 

coletividade (cf. ibid., 134-135). 

             Disso se conclui que o mito  é uma forma expressiva da cultura de um povo. E, como 

afirma  Campbell  em O herói de mil faces (2000:15): “ Não seria demais considerar o mito         

a abertura secreta através da qual as inexauríveis energias do cosmos penetram nas 

manifestações culturais humanas”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II. Um discurso identitário em três momentos  
 

2.1. Entre o rio e a floresta: o topos  da viagem 
 

                      

 

 “ A   rememoração ,  musa  do  romance   surge  ao 

                                                                                                lado  da   memória,  musa  da   narrativa,   depois   

                                                                                           que  a desagregação  da  poesia   épica  apagou a 

unidade de sua origem comum na reminiscência”.                       

( Walter Benjamin) 

 

 

              A viagem tem sido o tema recorrente em muitos aspectos da vida humana. Viaja-se 

muito, em muitos sentidos e com várias finalidades. Há viagens de descobertas e de aventuras, 

viagens missionárias e viagens míticas, viagens de reconhecimentos e viagens mercantis. 

Assim é que, de acordo  como  Walter Benjamin  (1985),“quem viaja tem muito que contar”.  

              Nesse sentido, o romance Aquele um está relacionado com o tema da viagem, ao 

representar as aventuras de um personagem que descobre, ainda cedo, o gosto pelas viagens, 

ao ouvir um caboclo dizer que “o negócio é correr terra”. 



              Movido pelo desejo de viajar, Miguel dos Santos Prazeres, ou Cabra-da-Peste, como 

era conhecido, inicia uma viagem pela Amazônia acumulando experiências que seriam 

narradas mais tarde, em três momentos, a três interlocutores diferentes: a um major, a um    

geólogo e a um geógrafo. 

              Reordenando os fragmentos da memória, o narrador-protagonista vai reconstituindo 

sua história que começa em Verde vagomundo e se estende por toda a tetralogia. Nesse 

primeiro momento, seu interlocutor é o Major Antonio, 45 anos, que chega a Alenquer para 

vender suas propriedades rurais, herança que se encontrava sob guarda de seu tio Jozico, 

único remanescente da família. Miguel é quem o acompanha em suas viagens pelas 

propriedades.  O que se  analisa  neste subcapítulo é a  reflexão de Miguel sobre seu relato 

feito ao Major Antônio de Medeiros.  

 

                Todos me chamam de Cabra-da Pesta por causa do meu padrinho Possidônio.  Mas assim 

comonão arrenego os seus conselhos, as armas e o dinheiro dele, também não posso arrenegar o 

apelido. Aliás, esse apelido me assenta muito melhor que o nome que me deram logo no 

princípio. De primeiro, me chamavam de afilhado-do-diabo, por causa desse dito padrinho que 

era um cearense danado de enigmático e atrevido. Pelo meu nome mesmo: Miguel dos Santos 

Prazeres, paresque quase ninguém até hoje me conhece ou reconhece (Monteiro, 1995:07). 

 

               O fragmento acima apresenta um personagem dividido entre o sentimento de 

obediência a seu padrinho e o desejo de libertar-se da possível condição de bandido, expressa 

na alcunha de Cabra-da-Peste. 

              Esse sentimento de liberdade é reforçado na fazenda do Coronel Quintino, quando 

Miguel tem o que ele chama de “primeira experiência do mundo”, ao ouvir um caboclo dizer 

que “o negócio é correr terra.. o negócio é correr terra” (ibid, 07). Essas palavras despertam 

no protagonista um desejo de sair trabalhando pelo mundo a fora, de cidade em cidade, de 

porto em porto,  ou em atividades extrativistas, ao longo das florestas e dos rios.  

 

 

2.1.1.  Pau-mulato:  uma árvore-símbolo 

            

             Mesmo decidido a “correr terra”, Miguel gostaria de ser uma lembrança viva e 

sempre presente no seio  da  família.  Por isso,  passou a procurar  uma árvore que servisse de 

marco para sua vida e pudesse  representá-lo junto ao pai, à  mãe, ao padrinho e  à namorada,  

durante sua ausência,  como ele mesmo diz.  



 

                 Eu  andava mesmo procurando um pau, um pau que pudesse servir de marco na minha vida.         

E que ficasse pra  pai, mãe, padrinho e namorada, como fiel recordação. Até pensei em plantar 

ali mesmo uma árvores no terreiro [...], bem no canto da casa, de frente para o rio                      

( Monteiro, 1995: 10). 

   

             A fala do personagem mostra sua estreita ligação com a natureza, a ponto de se fazer 

representar por uma árvore. A princípio, pensou numa mangueira, mas logo viu que não 

serviria para representá-lo porque, além de ser planta da cidade, era fêmea. Pensou no 

taperebá porque não precisava de semente para germinar. Poderia ser uma estaca ou um 

moirão. Desistiu do moirão porque ainda não era homem maduro nem casado, e da estaca 

porque alguém poderia amarrar cavalo nela e prender a corda em cima de seu coração. Nesse 

devaneio, Miguel entra na floresta e, entre tantas árvores, não muito distante de sua casa, ele 

encontra um pau-mulato e o elege sua árvore-símbolo. 

 
                Andei tanto pela mata, corri restingas, baixas, tesos, igapós, e ali,bem pertinho, onde minha mãe 

nem precisava andar muito estava o brutelo de pau-mulato. Era um filhotão de pau! Um rapaz 

de pau! Linheiro, aprumado, roxo, moreno-esverdeado, procurando entre os ramos das outras 

árvores um caminho mais fácil para o céu [...]. Era uma imagem digna e viva! Uma coisa só. 

Quando minha mãe sentisse saudade, podia recorrer à lembrança e encontrar de novo o filho 

representado na mata. Era só ver e olhar: escrito e escarrado o caboco plantado no visgo do 

barro. Sem pôr e nem tirar ( Monteiro, 1995: 14). 

 

              Percebe-se, na fala do narrador, uma estreita ligação entre a árvore e o homem. Os 

dois são jovens, morenos e buscam entre seus semelhantes um espaço onde possam se firmar, 

cada um, segundo sua natureza, de árvore e de homem. Para o personagem, a floresta não 

representa o medo, como na cultura ocidental, mas a vida com sua alegria, sua fé e seus 

segredos. Miguel aponta para o mundo entre as dualidades da vida, da mesma forma que o 

pau-mulato aponta para o céu “entre os ramos das outras árvores”. 

             Ainda com relação a esse trecho da fala do narrador, percebe-se a afetividade do 

homem amazônida com a floresta, a ponto de fundir-se nela e de personificá-la. Para o 

personagem, sua mãe  poderia vê-lo “ representado na mata, plantado no visgo do barro”. 

Esta expressão telúrica do personagem aponta para os aspectos socioculturais da Amazônia, 

onde o “ator social e agente principal é o caboclo, cuja força cultural tem sua origem na 



articulação com a natureza”, como afirma o poeta e crítico literário paraense João de Jesus 

Paes Loureiro (1995: 68).  

              Por outro lado,  esse episódio aponta  para a simbologia da árvore que, de acordo 

com Eliade (2001:124),“não foi escolhida unicamente para simbolizar o Cosmos, mas 

também para exprimir a Vida, a juventude, a imortalidade, a sapiência”.Por essa simbologia, 

Miguel busca o centro de tudo, como a árvore, que representa o Eixo do Mundo, numa relação 

entre o céu e a terra. Chevalier & Gheerbrant (2001:84), tratando da simbologia da árvore 

mostram  que ela  é condutora  dos quatro elementos naturais, onde  a água está presente na 

seiva;  a terra, na fixação das raízes; o ar, na nutrição das folhas e o fogo, contidos em seus 

galhos, surge pelo processo de fricção.  

              Nesse momento em que se dá o preparativo para a viagem do protagonista, Joana,                   

a namorada de Miguel, vai à casa dos pais do personagem, de onde, em sua companhia, vai 

conhecer a árvore-símbolo  de um rapaz  desejoso por viajar  e conhecer outros lugares. Na 

árvore, a moça grava com a ponta de um canivete dois corações entrelaçados, simbolizando 

um grande amor. Este é o momento  em que, de acordo com Campbell (2000), a figura  da 

mulher  como tentação,  apresenta-se diante do herói,  pondo à prova o seu intento. 

 

                Eu nem sei como lhe contar uma coisa dessas. Eu só sei lhe dizer que quando eu comecei                  

a conhecer todo o corpo de Joana, que ela se entregou toda para mim de toda abandonada, foi 

como se eu entrasse numa mata virgem pela primeira vez pisada pelo homem  Nem vou lhe dizer 

o que eu fiz com a pobre caboca, porque nem eu mesmo sei como minhas mãos puderam dar 

conta de tantos desejos e de tantos sentimentos. Mas uma coisa eu lhe garanto, porque já foi 

muitas vezes confirmada: é que se eu tivesse me atolado naquela ânsia de abandono, eu estava 

até hoje amarrado naqueles cerrados e perdido naquelas moitas  ( Monteiro, 1995:17). 

 

               Percebe-se, pelo discurso, que o narrador  tem, inicialmente, forte inclinação para 

um envolvimento intimamente amoroso com a namorada que, como ele mesmo já 

desconfiava, poderia estar ali para privá-lo de sua viagem, prendendo-o por um laço de 

afetividade. “O que Joana tinha vindo fazer? (...). Com certeza era mais uma cilada. Podia 

ser até maior esperteza da minha mãe... ” (ibid., 15-16). Miguel é consciente de que se 

houvesse se envolvido intimamente com a namorada teria de casar-se com ela e desistir de 

“correr terra”.  

               Neste momento,  ouve a voz  distante de São Bernardo de Clairvaux que, ao aceitar, 

juntamente com alguns amigos, a hospitalidade da residência de uma senhora de posses, viu-

se assediado sexualmente  por sua anfitriã que,  por  três vezes,  durante a noite, foi deitar-se 



ao lado de seu hóspede, provocando-lhe a recusa, aos gritos de “Ladrão! Ladrão!” E todos, 

na casa, passaram a procurar o malfeitor.   

 

              Mas, como não encontrassem, todos voltaram ao leito e ao sono, exceto a mulher, que, 

incapaz de fechar os olhos, mais uma vez se levantou e se pôs na cama do hóspede. 

Bernardo voltou a gritar: “Ladrão!” E outra vez houve alarmas e buscas! (Campbell, 

2000:124). 

 

               Percebe-se,  por este intertexto,  que tanto Miguel quanto Bernardo têm diante de si,              

a figura sedutora da mulher como tentação, em cenários diferentes para cenas iguais. 

Bernardo sabe fugir à sedução da anfitriã na cama luxuosa, da mesma forma que Miguel foge 

à tentação da namorada na relva encantadora.             

               A metáfora da mata virgem,  diante de um mateiro que a admira, mas que acima de 

tudo a respeita, que se observa na fala de Miguel, é uma prova de que, em Benedicto 

Monteiro, a simbologia da floresta está  relacionada  à aproximação do homem ribeirinho com 

a natureza,  diante da qual  ele tem certo poder de decisão,  o que é  um fato recorrente em 

toda a obra. 

 
 

2.1.2. A chave do mundo 

 

              Depois que Joana foi ver a árvore com o namorado e nela deixou dois corações 

gravados, todos – embora não concordando – estavam convencidos de que Miguel faria 

mesmo sua viagem. Só seu padrinho não dizia nada, aguardando o momento da despedida, 

para apresentar sua aprovação e seu apoio à decisão do afilhado, presenteando-o com uma 

faca de bainha  por ele mesmo fabricado só para essa viagem. 

 

                Isto aqui, cabra-da-peste, é o teu passaporte, o teu salvo-conduto, e é também a tua passagem de 

ida e de volta. Esta faca é a tua chave do mundo. Se o mundo se trancar para ti, corta   o nó, que 

a noite sempre tem que escurecer e o dia  sempre tem que clarear ( Monteiro, 1995: 17).  

 

              As palavras de Possidônio dirigidas a Miguel, na hora da despedida,  mostram o tipo 

de vida que o velho cearense almeja para o afilhado. Vida de jagunço, como fora a sua no 

Nordeste, no Amazonas e no Acre. A simbologia da chave, de acordo com Chevalier & 



Gheerbrant (2001: 232),  “ está relacionada ao seu duplo sentido de abertura e fechamento, 

além de representar uma iniciação”. Deduz-se, portanto, dessa informação,  que  a  abertura                   

e o fechamento de que tratam os teóricos, estão relacionados às palavras dia e noite , 

utilizadas por Possidônio, para se referir ao poder diurno e noturno que a faca, como chave do 

mundo, daria ao protagonista. Nota-se, também que, Miguel,  já iniciado pelo padrinho, com    

o ritual da entrega da chave, parece não dar muita importância aos conselhos do velho 

cearense, embora não esboce nenhuma reação  contra sua vontade. Toma a chave do mundo      

e parte para uma viagem que parece não ser muito longa. 

             Depois de haver trabalhado “numa lancha que conduzia gado para Manaus”, Miguel  

troca essa embarcação por outra que comprava cachaça nas ilhas para trocar com peixe              

e couro de jacaré. Sua última experiência, nessa viagem, foi como balateiro, nas matas de 

Almeirim  (cf. ibid., 21-22). 

 

                Quando voltei, todo mundo já tinha esquecido o pau-mulato. Menos o meu padrinho 

Possidônio, que continuava com a mania de querer governar o meu destino. Mal deixou eu 

arriar a bagagem no chão e logo me inquiriu a respeito: - Como é cabra-da-peste, cadê  a 

faca que eu te dei como passaporte de ida e de volta? Pois agora vamos visitar a tua 

lembrança ( Monteiro, 1995: 18).            

 

              As palavras do narrador revelam sua repulsa pelo poder de mando que seu padrinho 

quer exercer sobre sua vontade. No entanto, sua formação de rapaz simples do interior  não 

lhe permetite desobedecer aos mandos e desmandos do velho Possidônio. A árvore, com o 

passar do tempo, não se deixa reconhecer facilmente. Está tomada por um apuizeiro de grande 

ramagem e de longas raízes. Miguel dirige-se à árvore como se dirige a uma pessoa amiga. 

 

                Como já então, su-mano pau-mulato, pra tu deixar esse danado de apuí entaniçar teu corpo 

todo com esse poder desconforme de raízes? [...]. Viste em que deu a gita sementinha mal-      

-a-mal caída na bosta do japim? Olha só em que deu a tua pavulage de pau-mulato danisco 

que lasca mas não verga, querendo-porque-querendo ser o pai–d’éuga da mata! Agora, 

cadê sustança? Cadê gogó, cadê tutiço, pra sair deste buraco? Ou será que te deu a tísica 

doença dos pobres, bichando  de repente o teu pulmão?  ( Monteiro, 1995:20-21).  

 

               Pelo discurso, percebe-se que, ao olhar  para a árvore como quem olha para uma 

pessoa, para si mesmo, o personagem não consegue esconder sua angústia. Em sua reflexão,                   

o protagonista reconhece que a árvore já não o representa como antes. Havia perdido todas as 



forças pelas quais fora escolhida árvore-símbolo de um “rapaz bem parecido, vendendo 

saúde!  ( p.09). A reflexão de Miguel sobre o estado em que se encontra o pau-mulato mostra  

a vida vegetal  nos ciclos das leis naturais de nascimento e  morte. O pau-mulato parece 

asfixiado pelo poder de uma árvore parasitária que lhe suga a seiva. Para o protagonista, a 

árvore agora  assemelha-se a uma pessoa doente. É nesse momento que o protagonista pode 

“ver a grande diferença entre a árvore e o homem; entre a imagem e a pessoa; entre o dia       

e a noite; entre a vida e a morte” (p.21), como ele mesmo afirma.  

              O jogo comparativo  utilizado pelo narrador entre os elementos (árvore / homem, 

imagem / pessoa, dia / noite, vida / morte), como opostos que se completam, representa a 

relação entre natureza e cultura.  Pelo discurso,  pode-se ainda deduzir que, diante daquela 

árvore, Miguel sente-se mais experimentado na vida, porém, semelhante ao pau-mulato, ainda 

não está livre das raízes do mal com as quais seu padrinho insistia em “entaniçar” o seu 

coração. Possidônio era um homem de “estórias amargas” e de origem incerta, como afirma 

seu próprio afilhado. 

 

                Eu mesmo quando abri meus olhos já foi logo tomando a sua bênção. Mas quando tinha 

chegado? por que tinha ficado? de onde tinha vindo? era difícil imaginar depois de tantas e 

tantas estórias. Eu sempre acreditei que ele permanecia na nossa casa porque tinha trazido 

uma bolsa. Mas apesar da coragem, do dinheiro, das lambanças, sua estórias eram sempre 

amargas, cheias de lutas, paixões alheias, desenganos absurdos e quase sempre sem nenhum 

arrependimento ( Monteiro, 1995:26 ). 

 

               Pelo discurso do personagem, percebe-se que Possidônio apresenta atitudes não 

condizentes com a postura pacífica e amena do caboclo amazônida, o que causa estranheza ao 

afilhado. O passado de Possidônio é tortuoso, principalmente quando se trata de suas estórias 

amargas, cheias de rancores e sede de vingança, a que Miguel parece reprovar, mostrando-se 

indiferente às suas estórias de matador de aluguel. “Matar um policial, um-gente-grande, um 

coronel a mando de outro, matar até que fosse uma autoridade, fazia gosto [...] Mas atirar 

um caboco  por causa de saldo no borrão, invasão de terra, desvio  de  balata  ou castanha, 

não era trabalho de bandido de préstimo” ( ibid., 30). 

               Este trecho da fala de Possidônio sobre seu ofício de jagunço, reproduzido pelo 

narrador,  enfatiza a diferença entre o trabalho do jagunço no Nordeste, matando pessoas 

famosas, a mando e por vingança e o trabalho desse mesmo jagunço,  na Amazônia, matando 



pessoas inocentes, somente para ganhar dinheiro. Isso mostra que o velho cearense não 

gostava de “matar sem ódio, sem raiva e sem vingança” (ibid., 31), como o fazia na região. 

              Percebe-se, também, que o autor utiliza-se desse depoimento de Possidônio para 

denunciar o assassinato de trabalhadores do extrativismo vegetal (balateiros, castanheiros, 

seringueiros) a mando de patrões que não lhes queriam pagar os saldos, ou para vingar-se de 

desvio de produção, ou ainda porque um mateiro do patrão rival invadia o território em que 

seus trabalhadores (fregueses) estavam assentados. Este trabalho de extrativismo vegetal, 

muito comum na Amazônia  -  desde a década de 30, quando grande número de nordestinos 

migrou para a região para trabalhar na borracha (Becker, 1998), até a década de 60 - dava-se, 

necessariamente, pelo processo de aviamento. Por esse processo, o trabalhador recebia as 

mercadorias e todo material necessário (aviamento) para o trabalho na  extração da borracha, 

da balata e na coleta da castanha. Isso representava um compromisso por parte do seringueiro, 

balateiro ou castanheiro de entregar toda a produção à casa de aviamento, de onde lhe 

advinham alguns saldos ou outras dívidas a serem pagas na próxima safra. Saldos estes, que  

muitas vezes, custavam  a vida do trabalhador. “O patrão sempre escolhia o que devia morrer 

pelas contas do borrador. O saldo é que indicava a vítima: mandava só o meu padrinho 

executar o ajuste” ( Monteiro, 1995: 30-31). 

              Embora não aprovando as atitudes do padrinho, Miguel sente que o velho cearense 

está cada vez mais presente em sua vida. Não tendo filhos, Possidônio busca sua continuidade 

na figura do afilhado como “maior bandido da Amazônia”, a quem certo dia confessa seu 

intento, explicando-lhe em que mundo e com que bravura deveria  agir. 

 

               De agora em diante – ele disse com força e em confidência – de agora em diante, é que tu és 

meu discípulo, o meu conseguinte, o herdeiro do meu nome, da minha sina, do meu dinheiro 

e da minha história. O herdeiro de todas as minhas forças! [...]. A Amazônia não é o 

Amazonas-rio, nem rio nem Estado. Inclui  o Acre, os feudos dos seringais, matas e matas 

[...]. Amazônia inclui muitos outros estados maiores e menores, territórios, municípios, vilas 

e capitais [...]. É esse o mundo em que deve reinar o mundo de tua sina. Deve reinar 

também a tua fama! Por muitos e muitos séculos! Por muitos e muitos séculos eu quero que 

seja contada a tua lenda, assim como Caramuru, Tiradentes, Zumbi, Padre Cícero, Lampião 

e Ajuricaba. Quero que falem pra sempre do Cabra-da-Peste. Nunca agarrado da polícia: 

virado em gente de mil formas, em vivente de mil caras: virado em bicho, virado em cinzas, 

virado em sombra, virado em árvore. Capaz de muitas lutas e disfarces (Monteiro,      

1995:39-40 ). 

 



               Nas palavras de Joaquim da Silva Possidônio, dirigidas ao afilhado, percebe-se o 

prenúncio de um heroísmo e de uma bravura marcados, no entanto, por uma imprecisão do 

tipo de herói que encarnará o caboclo Miguel. A posição de destaque entre personagens da 

história literária, política, cultural, religiosa e mítica, reivindicada por Possidônio ao afilhado, 

sobrepõe seu discípulo a grandes heróis como Tiradentes, Zumbi, Lampião e Ajuricaba, uma 

vez  que todos foram  contidos  pelas forças do  governo.  A façanha de livrar-se da polícia 

“virado em gente de de mil caras, virado em bicho, virado em cinzas” não fará de Miguel 

nem um Caramuru e muito menos um Padre Cícero. Talvez  o velho cearense desejasse 

acentuar mais a propagação dos fatos em seus aspectos lendários e mitológicos. Deste modo, 

que tipo de herói  será o Cabra-da-Peste?  

 

 

2.1.3. A festa do padroeiro: um altar em chamas 

 
           Miguel não seguia os conselhos do padrinho porque sempre achou que sua vocação 

era se tornar um grande pirotécnico, sonho que alimentava desde a infância. Sonho que 

gostaria de realizar, mesmo que fosse com muito sacrifício, por considerar os fogos como         

a primeira coisa alegre e bonita de sua vida. 

 

                Foi por isso que abandonei a primeira vez o meu padrinho: quase larguei de vez a nossa 

casa. Vim direitinho bater na casa de Mané Fogueteiro. Queria por força, aprender a fazer 

foguete [...]. Naquele mato terrível, no oco do mundo do Vai-Quem-Quer, a única coisa que 

surgia diferente do canto  dos pássaros, do tiro da espingarda e do grito dos animais era o 

estrondo alegre do foguete [...].Quando os balateiros descem dos altos-rios, jogam foguetes, 

quando os castanheiros tiram saldo na castanha, jogam foguetes; quando os juteiros tiram 

saldo na juta, jogam foguetes [...]. Missa, ladainha, serenata, puchirum, casamento, 

batizado, nascimento, tiração de esmola, tudo tudo era anunciado ou festejado com os 

estrondos dos foguetes.[...]. Na primeira festa de Santo Antônio, quando meu pai me trouxe 

já grande pra me batizar, eu assisti então no arraial os fogos de artifício: completou-se a 

minha loucura pelos malditos. Foi aí que me disseram que o homem que fabricava todos 

aqueles foguetes era chamado, pelos grandes, de pirotécnico ( Monteiro,1996: 40-41 ). 

 

              Motivado pelos foguetes que marcavam de forma positiva os trabalhos e os 

acontecimento sociais e religiosos do povo ribeirinho, Miguel  entra para o aprendizado de 

pirotecnia pelas mãos de Mené Fogueteiro. Esta atitude do protagonista remete à teoria de 



Bachelard (1999: 15) de que “o fogo é muito mais um ser social do que um ser natural ”.  O 

autor se refere, naturalmente, ao processo do aprendizado e da utilização do fogo. Para o 

caboclo, o ofício de fogueteiro é o único caminho capaz de levá-lo  à realização de um grande 

sonho: ser pirotécnico na Festa do Padroeiro de Alenquer.  

              Mas, apesar de seu fascínio pelos fogos de artifícios, o protagonista não chega a 

concluir o seu aprendizado. Por insistência do padrinho,  Miguel volta para o interior sem 

completar  o seu intento. Para o protagonista, seu padrinho “ não entendia a alegria inocente 

dos foguetes. Como ele não enxergava a vida, dos olhos pra fora, ele tinha a vista turva e o 

coração fechado para as belezas dos fogos de artifícios” (Monteiro, 1995: 44). Este trecho da 

fala de Miguel mostra que o fogo, que tem grande influência em sua vida, nada ou quase nada 

representa para seu padrinho.                                      

             Isso mostra  um grande contraponto entre a vida de Miguel e a vida de seu padrinho, 

que, como homem de vida obscura, sombria, está sempre induzindo o afilhado a caminhos 

tortuosos.  E Miguel, não querendo desagradar  o padrinho,  adia seu  ato de pirotecnia e volta 

para junto do velho. Este,  na hora de sua morte, obriga o rapaz a jurar que seria seu sucessor 

no mundo do crime, deixando, para isso, muito dinheiro à disposição do afilhado. 

 

                Bem que eu já lhe disse: a minha vida agora se resume no pagamento de uma grande jura 

que meu padrinho me obrigou a fazer antes de sua morte. Não sei como, nem tenho 

coragem, pra cumprir ou negar essa promessa. Talvez só nosso padroeiro Santo Antônio me 

desobrigue desse terrível juramento. Mas pra isso eu preciso por demais da sua ajuda. Pois 

o senhor como Major do Exército e Presidente de honra da festa pode convencer o vigário e 

os demais festeiros  pra me admitir nos festejos como pirotécnico [...]. Pelo que ele me disse 

e pelo olhar derradeiro, a sua morte nos meus braços, mais que confirmou os meus 

prometimentos. Só naquela hora  é que eu fui saber que o juramento incluía também  o gesto 

do dinheiro enterrado [...]. Agora o senhor veja, como eu posso empreitar a vida de 

cangaço e fazer que nem Lampião por estes matos, distribuindo justiça pela boca do trabuco 

ou pela ponta da minha  faca? Como  é que posso? ( Monteiro, 1995: 46-47 ) 

 

              Pela fala do personagem, percebe-se o quanto o juramento feito ao padrinho, na hora 

de sua morte, tem lhe causado muita angústia. Suas palavras comprometem-no com o mal, 

enquanto seu sentimento e sua conduta prendem-no ao bem. Nesta hora, Santo Antônio é 

visto pelo protagonista como sua única tábua de salvação. Para tanto, precisa servir ao Santo 

com seus foguetes e fogos de artifícios, cerimônia religiosa que não depende somente de sua 

vontade. Ele acredita que este ato, somente este ato pirotécnico pode desobrigá-lo do 



juramento feito ao padrinho no leito da morte. Mas o que fazer com o dinheiro deixado por  

Possidônio? 

              Lampião, a quem se refere o protagonista, não foi apenas uma figura lendária. 

Pernambucano de Serra Talhada, Virgulino Ferreira da Silva entrou para o cangaço em 1920, 

depois que seu pai foi morto pela polícia. Sua ação diante do“principal bando de cangaceiros 

do Nordeste” se estendeu até 1938, quando foi cercado e morto por uma tropa policial. “Ao 

lado de sua mulher Maria Bonita, Lampião tornou-se uma lenda. Com golpes de ousadia e a 

ajuda da população, conseguia escapar da polícia” (Arruda e Piletti, 2002: 368-369).  

              Miguel, como se vê,  não tem inclinação  para o crime.  O intertexto com o cangaço, 

na figura mítica de Lampião como justiceiro, negando-se a imitá-lo, aponta para um 

personagem em busca de sua identidade. Ser o Lampião da Amazônia não seria para ele um 

justo papel. Como também não lhe parecia justo deixar  “aquele dinheiro todo escondido no 

tronco de uma árvore, sem fazer ao menos cumprir uma palavra do padrinho dita na hora de 

sua morte” (ibid., 47). 

               Miguel procura,  a qualquer custo, livrar-se da terrível promessa de se tornar o maior 

bandido da Amazônia. Seu desejo torna-se possível a partir do momento que, com a ajuda do 

Major Antônio, é admitido como pirotécnico da festa, preenchendo a lacuna de alguns anos, 

deixada com a morte de Mané Fogueteiro, mestre de Miguel na fabricação de foguetes e fogos 

de artifícios.  

 

               E agora que já consegui meu intento, que pela sua proteção já fui aceito pirotécnico, o 

senhor não acha que devo cumprir a minha promessa? Assim, mato duas capivaras duma 

paulada só: realizo meu sonho de incendiário e liberto a alma do meu padrinho das garras 

do Diabo. Minha promessa é com Santo Antônio que é nosso glorioso padroeiro; ele que 

livre a alma do meu padrinho das garras do Demônio e me desobrigue desse dinheiro 

maldito. Mas, conforme o senhor mesmo sabe, as dificuldades com os festejos não são 

poucas; e eu só conto com a ajuda do senhor, Major, para essa nova luta [...]. Tenho 

necessidade de comprar todos os materiais mais precisos, os mais legítimos preparos para a 

fabricação dos foguetes e fogos de artifício ( Monteiro, 1995:48).   

    

              Miguel apresenta-se confiante na realização de seus desejos. O cumprimento de sua 

promessa é de grande importância para sua vida. Ele acredita que cumprindo a promessa a 

Santo Antônio através da queima de fogos de artifício, durante a festividade, liberta a alma de 

seu padrinho e desapega-se do dinheiro injusto, além de livrar-se da pesada sina de ser o 

maior bandido da Amazônia. O caboclo chega a utilizar-se de um aforismo adaptado a 



elementos regionais para enfatizar a abrangência de sua ação, num diálogo entre o local e o 

global. Destacam-se, assim,  na fala do personagem, a força da tradição e a religiosidade que 

nutrem a esperança de uma coletividade. 

              Uma coisa, porém, apresenta-se como dúvida na vida de Miguel - a situação 

financeira não parece boa e a queima de fogos de artifício não figura entre as prioridades da 

diretoria da festa,  o que o deixa  bastante preocupado. Conseguir recursos para aquisição dos 

materiais para confeccionar os fogos de artifício representa para ele uma nova luta, na qual 

gostaria de contar com a ajuda do Presidente de honra da festa. O dinheiro deixado por seu 

padrinho está nos planos de Miguel, no caso de faltar recursos para a compra dos materiais.  

               Durante os preparativos para os festejos, Miguel vai se convencendo de que, em 

função da dificuldade financeira, seu trabalho vai perdendo a devida importância. Há quem 

admita que  o Santo deva ser saudado com pistolas. Mas Miguel não concorda. 

 

                Isto, fica pra romeiro, promesseiro ou sitiante chegado de improviso. Onde já se viu a       

festa do Padroeiro, com pistolas compradas no comércio? Onde já se viu um fim de festa 

com foguetes sem deixar nenhum rastro pela noite! Olhe, seu Major, eu vou dar o meu jeito: 

vou dar o meu jeito pra fazer eu mesmo os foguetes-de-rabo e os demais fogos de artifício. 

Afinal, eu sou ou não sou o pirotécnico da festa? ( Monteiro, 1995:50 ). 

  

Pelo discurso, percebe-se que a insistência do protagonista em oferecer o melhor, 

com relação aos fogos de artifício, tem sua razão centrada na tradição religiosa, que 

representa a expressão popular em sua ligação com o Padroeiro. A imagem luminosa de um 

foguete deixando rastro pela noite, a que se refere o personagem, remete “à idealização do 

fogo pela luz” (Bachelard, 1999: 156), pois o caboclo gostaria de iluminar com seus foguetes 

o céu de Alenquer, na festa do Padroeiro. Além disso, vê-se o quanto uma promessa feita a 

um santo pode representar para o homem simples do interior.                                                                

Faltando seis dias para a festa do Padroeiro, a notícia de uma revolução chega ao interior da 

Amazônia. Major Antônio de Medeiros,  que ainda não havia vendido suas terras, não sabe se 

se apresenta ao Exército em Belém,  ou se segue para sua unidade no Rio de Janeiro, 

conforme se vê em Verde vagomundo  (1991a : 176 ).  

               Há cinco dias do início dos festejos, chega à cidade de Alenquer uma comitiva de 

militares para apurar a corrupção e a subversão no município. A suspeita de “focos de 

guerrilha na Amazônia” (Monteiro, 1991a:181) é objeto de investigação da Comissão de 

Inquérito Policial Militar que, no final dos trabalhos, exige que os diretores presos tenham 



seus nomes substituídos na Diretoria da Festa  (cf. ibid., 205) e proíbe o uso de fogos de 

artifício durante os festejos. Miguel, citado no depoimento de Jorge Abdala sobre a compra de 

materiais explosivos  e por isso acusado de subversivo, não concorda com a decisão do 

Coronel  e  recorre ao Major Antônio,  na tentativa de continuar à frente dos festejos e  poder  

animar com seus fogos de artifício as nove noites de arraial. Miguel não entende por que a 

festa do Padroeiro deve sofrer alteração exatamente na sua parte mais animada, que representa 

a ligação direta do povo com seu Padroeiro.  

 

               Major, por Deus, não me conformo! Eu juro que não me conformo. Padeça o que padecer,  o 

meu intento é o mesmo que tive desde de criança: ser pirotécnico oficial [...]. Guardei até 

esse meu aprendizado das artes de foguetório que nem lhe falei só pra não-bater-canoa, 

porque eu tinha medo era de falhar [...]. Eu fazia conta de soltar dez grosas de foguetes todo 

dia na alvorada, outras dez grosas cada meio dia e outras dez toda noite quando terminasse 

a ladainha e começasse o arraial: mais umas vinte grosas do dia do Círio no 

acompanhamento do Santo, o senhor faça a conta, quanto é que eu tinha que jogar [...]. 

Essa é quantidade, seu Major,  que eu tenho preparada, contada e arrumada prontinha pra 

ganhar o céu  e espoucar [...]. Eu queria me desfazer de uma porção de coisas que aquele 

dinheiro do meu padrinho Possidônio tinha deixado pesando nas minhas costas. E agora, o 

senhor sabe, já não posso parar [...]. Não me fale, pelo amor de Deus que o homem é 

Coronel: que manda no senhor, que prende, que esfola, que mata, que faz que acontece, em 

nome da Revolução; por ordem superior de comando muito maior. Isso, o senhor tem, 

paresque, obrigação de tudo aceitar. Mas eu, seu Major, tenho uma promessa [...]. Por 

causa disso, pro senhor eu sou um escravo, contanto que meus foguetes queimem o sangue, 

queimem a maldade, queimem a lembrança, branquejando o azul bonito e devassando o 

negro céu. Eles vão confirmar o meu destino: o senhor me desculpe, me perdoe, seu Major, 

mas eu não posso obedecer o Coronel. Nem que ele fosse General ou Marechal, isso era 

impossível! ( Monteiro, 1995: 55-57).   

 

              As palavras de Miguel mostram a importância de uma promessa para o homem 

simples do interior. Sua jura ao padrinho e a promessa a Santo Antônio tornaram-se o maior 

compromisso de sua  vida, que deveria ser pago, não importando  para o promesseiro se isso   

é proibido e nem o sacrifício a que deve se submeter. A personalidade do homem do interior 

não pode fraquejar. Miguel quer defender,  a qualquer custo, aquilo que ele chama de “ jura 

de morte, alegria de vida, força de não trair e nem matar” (ibid.,56). 



              Percebe-se que a  decisão do protagonista está tomada em nome da fé que move  as 

ações de um homem humilde e honesto, cuja força interior lhe impulsiona a alma. Suas 

palavras em relação aos foguetes aludem  ao fogo no sentido de pureza (Bachelard, 1999). 

Miguel acredita que seus foguetes  podem queimar as maldades  e clarear o céu. Por outro 

lado, pode-se dizer que as palavras simples e consistentes do protagonista, carregadas de 

simbologia, representam um discurso contra-ideológico, uma vez que o herói se contrapõe ao 

poder constituído, em defesa da tradição popular que se encontra ameaçada. 

             Depois deste último encontro com Major Antônio, o protagonista refugia-se com seus                   

foguetes no único morro no centro da cidade. E, enquanto é procurado pelos “soldados no 

mato, em lanchas, canoas e cavalos” ( p. 60 ), Miguel se prepara para queimar, em dia e hora 

marcados, todos os fogos confeccionados para os festejos. Eram fogos para nove dias e nove 

noites de festa.  

              No dia da festa, de cima do morro, por trás do cemitério,  Miguel rompe a alvorada. 

O Coronel cerca o morro com seus soldados e alguns capangas de Jorge Abdala e Salin Nagib 

para prendê-lo, mas não consegue. 

 

                Pouco a pouco do centro de retângulo, do meio do fogo, do meio do azul, do meio do 

vermelho, do meio da fumaça surge uma imagem:  é o Santo. O povo acha que é o Santo.        

O Glorioso Padroeiro Santo Antônio. Ouvem-se gritos, ouvem-se palmas e começam a 

entoar os primeiros acordes dos cânticos da Igreja. Mas, o Coronel, empunhando o 

megafone pede silêncio [...]. Quem estiver no morro desça com as mãos na cabeça. Três 

minutos, três minutos de prazo. – Três minutos? Nem correram  os três minutos,  quando 

espocou  a primeira girândola. Parecia que o morro era o vértice de um leque de fogo [...]. 

Mais de mil fogos, mil grosas, mil bombas [..]. Quantas girândolas crivam o céu da 

madrugada? [...]. Muitas pessoas devem estar ajudando Cabra-da-Peste queimar aqueles 

fogos [...]. O vermelho de tanto fogo, o relâmpago de tanta luz e a brancura de tanta 

fumaça, fizeram um novo céu para a cidade:  era a madrugada abortando no parto da 

alvorada  ( Monteiro, 1991a: 214-215).    

 

               Este fragmento extraído do final de Verde vagomundo, mostra, através de um 

narrador observador, as  vozes da cidade  aclamando a vitória de Miguel  sobre seu padrinho    

e sobre o Coronel que queria prendê-lo. Mas para o povo, que assiste a tudo, à distância, 

Miguel passa a ser dado como morto, em decorrência de seu misterioso desaparecimento. 

              O autor, valendo-se das ações do protagonista expressas pelas imagens simbólicas, 

remete o leitor a dois intertextos bíblicos.  De cima do morro, no centro da cidade, admirado     



e aplaudido de longe, pela população, Miguel assemelha-se a Moisés, no Monte Sinai, a pedir 

a Deus, pelo seu povo (cf. Ex.,19, 5-6). Ele está ali defendendo a tradição em nome da 

coletividade. Por outro lado, perseguido pelos policiais, Miguel lembra Cristo no Calvário          

(cf. Mc., 15, 37-38), onde é dado como morto, mas que depois ressurge em outra parte da 

narrativa,  deixando  para trás  um mundo de mitos e lendas. 

              A simbologia do centro e do morro aponta para um herói firmando seu mundo no 

centro do universo, de onde estabelece, pela imagem do morro, uma “ligação entre o céu  e a 

terra”. Isto  aponta para  a teoria de que “o homem religioso desejava viver o mais perto 

possível do Centro do Mundo”  (Eliade, 2001:43). Percebe-se, também, que a legitimidade do 

estabelecimento de Miguel no centro do mundo se dá pela edificação de “um altar do fogo” 

que, além de marcar e consagrar o espaço em que se encontra o protagonista (cf. Eliade, 

2001:33), torna-o também um ser sobrenatural, purificado. Dá-se, nesse caso, a morte do 

homem profano para  um  novo nascimento, seguindo, no caso de Miguel, uma  vida  cheia de 

mistérios,  encantos e lendas.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Miguel dos Santos Prazeres e a cosmogonia amazônica 



 

 

 
                                                                                          “ O mito é já um esboço de racionalização, dado que 

utiliza  o  fio  do  discurso,  no qual  os  símbolos  se 

resolvem  em  palavras e os arquétipos  em  idéias”. 

( Gilbert Durand) 

 

 

              Tido como morto, Miguel dos Santos Prazeres ressurge em O minossuaro e passa a 

viver clandestinamente, evitando qualquer forma de identificação que possa levá-lo ao 

conhecimento do poder constituído. Seu interlocutor é um geólogo, a quem, inicialmente, 

relata o seu ato heróico de pirotecnia que se deu no livro anterior. 

 

                Não, eu não me alembro como eu nasci. Faz muito tempo [...]. Me alembro do dia que nasci 

de novo. Renasci. Renasci do fogo. Isso eu me alembro [...]. Eu me alembro, também, que 

era em cima de um morro, um morrete. Era o único morro no meio da cidade. E era a única 

cidade no meio daquele mundo [...]. Antes de eu fala com o Major que era meu amigo e que 

estava na cidade pra vender as terras dele de herança, eu fiquei logo escondido. Foi quando 

eu vi chegar em cima dum batelão cheio de castanha o tal deputado que falava em reforma 

agrária. O rapaz era até bem parecido, o senhor pensa, mas estava todo amarrado e 

algemado [...]. Era soldados por todos os lados, só pra prender esse homem desarmado que 

parecia sem nenhuma  defesa  ( Monteiro, 1995: 59-60 ).  

 

              O discurso do personagem apresenta, inicialmente, uma negativa em relação à data de 

nascimento,  que ele considera anulada por seu renascimento no altar do fogo. É um discurso 

revelador das arbitrariedades do governo da repressão que continuava a prender pessoas 

suspeitas de alguns atos considerados contrários aos interesses e à segurança nacionais.  A 

prisão do jovem deputado – que no caso é Benedicto Monteiro -, presenciada pelo 

protagonista,  remete à  teoria de Bakhtin com relação ao  ato criador, de que “o herói não é o 

único que se separa do processo de que emana, o autor faz o mesmo”  (2000:28).  Observa-se 

que criador e criatura aprecem no discurso como reflexo de uma mesma imagem, cujo projeto 

social parece interrompido. 



              Continuando a esclarecer sobre seus feitos no alto do morro da cidade de Alenquer, 

por  ocasião dos festejos do Padroeiro,  Miguel  avalia também  a importância  do Coronel  na  

grande descoberta que faz sobre a importância  do fogo.   

 
                Se não fosse o Coronel – aquele coronel – os fogos para nove noites e nove dias  tinham-se 

perdidos em minúsculos intervalos. Eu que nunca que ia saber da força do fogo, do tamanho do 

tempo e da grandeza do homem. Também deixei naquele enorme e desconforme desperdiço de 

foguetes todas as minhas promessas. Quebrei todos os meus juramentos.  Clareei todas as 

minhas dúvidas [...]. Quebrei foi o encante de todas as minhas incertezas  e paresque paguei em 

dobro todos os meus prometidos. Ou  será que os encantes começaram naquele incêndio?               

( Monteiro, 1995: 63-64). 

 

              Pelas palavras do protagonista, percebe-se que ele está em paz consigo mesmo, não 

somente por haver cumprido sua promessa com o Santo,  mas também por haver-se livrado 

daquele dinheiro de seu padrinho que o incomodava pela forma injusta que fora conseguido. 

Percebe-se também, a avaliação positiva que ele faz de seu sacrifício, capaz de pagar em 

dobro todas as suas dívidas, além da percepção que ele deixa transparecer de que algo de 

sobrenatural lhe advém daquele incêndio no morro. 

               Pela purificação do fogo, Miguel é um novo ser, uma espécie de homem 

mitologizado, com poderes sobrenaturais. Um encante advindo da união de todos os fogos por 

ele experimentados, desde a queima dos roçados, passando pela ferra de gado até aquele 

momento mítico com os fogos de artifício no centro da cidade. Miguel sente-se em um novo 

mundo que ele vê nascer  da força de seus foguetes,  naquela alvorada festiva.  

 

                Quando amarrei os cartuchos de foguetes nas talas de miriti, senti que estava prendendo 

numa simples lasca de pau a força do fogo solta no mundo. Senti que já não era mais o 

ferro-em-brasa: eram as fogueiras das matas e as labaredas dos  campos que saíam das 

minhas mãos em forma de foguetes largando os pregos das girândolas. Quando espocavam 

no céu, tomavam a forma de novos astros.  Paresque eu estava agarrado no rabo de um 

feixe de estrelas, viajando no caminho de São Tiago (Monteiro, 1995: 64). 

 

             As palavras de Miguel apontam para um mundo pleno de realizações. O protagonista , 

tomado pela força do fogo,  troca  o mundo real  por  um mundo místico,  para onde se 

imagina trasladado por seus fogos de artifício transformados em estrelas. E, desse novo 

mundo, parece não perceber o que de fato acontece no mundo terreno. Após as últimas faíscas 



de seu último foguete lançado ao céu, parece-lhe cair sobre a cidade que o assistia uma grande 

escuridão seguida de um triste silêncio.   

  

               Mas, quando explodiu o último foguete, que sumiu no céu a última faísca, que caiu no rio                 

a ultima lágrima, a cidade deve ter ficado no maior escuro e no silêncio mais triste: devem    

ter se fechado as curvas do rio e se enroscado mais ainda as dobras da noite                     

( Monteiro,1995: 65 )  

 

              Após este relato sobre o último episódio do centro da cidade, Miguel encarna a figura 

d’O minossauro, neologismo monteiriano para um animal mitologizado, de formação híbrida, 

composto pela junção de homem,  pássaro,  peixe e jacaré, uma união do Minotauro com os 

sauros (cf. Castro , 2001:44).  Qualidades que vão fazer de Miguel um ser misterioso, como 

previra seu padrinho no dia em que o tomou como discípulo, referindo-se aos disfarces que o 

afilhado deveria utilizar  para manter-se sempre livre de seus opositores.   

              A partir desse momento,  o protagonista passa a se deparar com um mundo cheio  de  

mistérios e surpresas a lhe exigir  coragem e habilidade de um herói. É quando ele passa a 

representar de maneira alegórica a cosmogonia amazônica, que se defende neste trabalho 

como uma reação do herói à política repressiva do regime militar. Nesse segundo momento da 

narrativa, Miguel, como um herói demoníaco, que está ao mesmo tempo em harmonia e 

contradição com o mundo em que vive, se prepara para reordenar o meio social. O cenário de 

sua atuação é o verde  e vago mundo amazônico, de onde se propõe alcançar um novo espaço 

social ou, como se costuma dizer,  uma  terceira margem.   

                 Para que isso aconteça, o protagonista se predispõe a enfrentar muitos obstáculos 

que se apresentam  sempre de maneira simbólica  -   o delírio da febre, o cavalo Precipício, a 

mata mal-assombrada, a travessia do Lago Grande  -  a  que ele reage sempre apoiado em seu 

terçado 128,  que  recebera de seu padrinho como salvo-conduto  e  como  chave do mundo, 

por  ocasião  de sua primeira viagem.    

      

 

 

 

2.2.1. O delírio da febre 

 



             Na reflexão sobre o delírio da febre de malária, o protagonista tece um quadro 

misterioso que vai desde a presença de seu padrinho vestido de jagunço, montando um cavalo 

preto,  até a luta contra uma animal mítico,  que lhe exige coragem e habilidade de um grande 

lutador,  um grande herói.  

 

                 A febre alta subia então toda pra cabeça. Meu padrinho Possidônio chegou na beira da 

minha rede já montado a cavalo. Era um cavalo preto preto. Inquieto e arisco animal 

contido só na minha ânsia.  Pelos  olhos do cavalo o mundo se furava em mil distâncias. 

Minha rede tinha viradozinho logo em égua branca. Só que meu padrinho estava todo 

apetrechado: de chapéu de couro com espelhos e pedras reluzentes [...].Todas as armas: 

refle, facão, revólver, cartucheira a tiracolo e cinto cheio de bala. E eu na minha égua 

branca quase montado em pêlo. Não, minto: eu só estava nu sem camisa, mas tinha um 

cinturão  de balata com um terçado 128. Sim, uma calça tingidazinha de muruxi e genipapo 

(Monteiro, 1995:69). 

              Pelas palavras do protagonista, percebe-se que um mundo sobrenatural toma conta de 

sua imaginação, nesse reencontro com seu padrinho. Percebe-se, também, uma grande 

diferença entre os preparativos de Possidônio e os de Miguel em relação à gravidade dos 

obstáculos que se avizinham. Enquanto o velho cearense armado de rifle, facão, revólver, 

cartucheira e cinto cheio de balas montava um cavalo aparentemente habilidoso, Miguel 

montava uma égua branca, levando como arma somente o terçado 128. Era o início de um 

longo e misterioso caminho aberto à sua frente, a que ele seguia com ares de um rei, cortando 

espaço e tempo. 

                Nem começo nem fim de tudo. Viagem começada de febre agoniosa em distâncias de vento 

fortre. Vento frio de morte. Distâncias mal-assombradas. Distâncias de quem nunca veio e 

de quem nunca tinha ido dantes. Altos e baixos. Meu padrinho firme no seu cavalo negro, 

armado até os dentes. Ora corria, ora andava, ora voava. Eu, na minha égua branca, 

levando meu terçado 128, era um rei. Começamos enfrentando as cores mais bravias.           

As armas do meu padrinho nada podiam contra as cores que medravam. Eu, com meu 

terçado 128, ainda podia dividir os galhos [...]. Conforme as cores, meu terçado luzia e 

reluzia ao vento. E cortava espaço e tempo ( Monteiro, 1995:69-70). 

              

              Das palavras do personagem,  pode-se deduzir que apesar de seu padrinho estar bem 

aparelhado,  nada, ou quase nada pode sobre os obstáculos que lhe povoam o caminho. Fica 



para Miguel a difícil tarefa de abrir passagens e de quebrar os mistérios relacionados ao tempo 

e ao espaço, cortando-os com o seu terçado, num gesto sobrenatural. Isso vem confirmar a 

figura de Miguel como um ser sobre-humano, capaz de vencer grandes obstáculos. 

                De repente nós estávamos de novo no meio da floresta. E o bicho  aí apareceu num galho. 

Um galho podre. Um galho seco. Como já não tinha mais campo, meu padrinho ficou 

apavorado. Desceu do cavalo e puxou todas as armas. Larguei também a minha égua 

branca [...]. Eu e meu padrinho estávamos sendo atraídos pelos enormes olhos da maldita. 

Não adiantava correr atrás das árvores pra sair do círculo de atração da cobra-grande. De 

trás de uma sapupema, meu padrinho deu um tiro de cartucheira. Grelaram na mesma hora 

as sete cores do arco-íris. Era um bicho de sete cabeças. Meu padrinho puxou o rifle. 

Esgotou toda a munição sem poder fazer a mira. Puxou o revólver, puxou o punhal e por 

último a peixeira. Nem conseguiu aluir o bicho. Se não fosse meu terçado 128, meu 

padrinho tinha sido engolido. Quando eu vi que as armas do meu padrinho não serviam 

para matar aquele bicho, puxei o meu terçado 128. Era mesmo um bicho de sete cabeças. 

Ou era a morte? [...]. Não, não era a morte. Paresque a vida, a vida de sete cabeças. Ou era 

a cabeça de sete vidas? Ou era o caminho de sete cores? Ou eram as cores de sete estradas?  

( Monteiro, 1995:72). 

               O discurso de Miguel mostra o herói combatendo juntamente com seu padrinho 

contra um animal mítico,  sobre o qual as armas de Possidônio não têm nenhum poder. Mas é 

o terçado 128 de Miguel que lhe concede a vitória sobre o delírio da febre metaforizada 

naquele animal de sete cabeças. Logo no início da luta,  percebe-se que, de forma misteriosa, 

surge o arco-íris, que pode ser entendido como uma teofania  na vida de Miguel, uma vez  que 

o arco-íris é o sinal  da aliança  de Deus com o homem, conforme Ele mesmo diz:“ porei meu 

arco na nuvem e ele se tornará um sinal da aliança entre mim e a terra” ( Gênesis, 9, 13).  

Este sinal  vai  marcar significativamente a vida do protagonista com o número sete.  Pois, à 

luz das sete cores do arco-íris, Miguel vence uma serpente de sete cabeças, firmando-se diante 

de sete estradas, como prenúncio de sete caminhos a serem seguidos durante sua trajetória 

pela Amazônia. 

                Percebe-se também que, num determinado momento, Miguel chega a pensar que se 

encontra  diante da morte, mas logo vê  que se tratava da vida , vida de sete cabeças. Disso se 

depreende  que a morte do dragão está associada ao prenúncio de sete vidas, que podem estar 

diretamente ligadas à  descendência de Miguel que será composta de sete filhos. Pode-se dizer 



também que, ao descartar a morte pela vida, o protagonista estava consciente de sua vitória 

com seu companheiro sobre o dragão.  

              O terçado 128, como arma de grande poder na mão de Miguel remete a um intertexto  

com a história de heróis da  Mitologia e da Religião, como Apolo com seu arco de prata 

atirando flechas mortíferas contra a serpente Píton;  São Jorge e São Miguel combatendo com  

lanças o dragão (cf. Durand, 2001:320)).  Miguel, “com  o terçado 128  na mão,  ficava  

diferente e tinhoso de um tudo” (Monteiro, 1995:73),  como ele mesmo diz.                              

              Tomado por essa força sobrenatural,  Miguel vive a cosmogonia amazônica, reagindo 

contra os elementos míticos que simbolizam a repressão política do regime militar, por ele 

combatido  desde o episódio do morro,  na festa do Padroeiro,  para  preservar  o direito de 

seu povo  às  suas tradições religiosas.  Assim é que ele abre  caminhos na Amazônia ou verde 

vagomundo  para que a sociedade  possa alcançar  novos dias.  

              Como narrador memorialista, Miguel intercala fragmentos de sua experiência de 

vida, ora de notoriedade mítica, ora de caráter natural, mas que têm, no entrecho de suas  

especificidades,  recortes da vida do caboclo ribeirinho da Amazônia. Seu grande interesse 

agora  é manter-se afastado de quaisquer atividades que possam  levá-lo ao reconhecimento 

de sua identidade pessoal.  Por isso,  evita emprego fixo,  refugiando-se em sua canoa gita. 

 

                Não senhor, emprego eu não aceito. Posso ficar sendo pescador, mateiro, caçador, mas não 

quero emprego fixo [...].  Não, não gosto de cidade. Por isso é que não quero emprego. 

Deste mundo todo eu faço a minha vida. Assim flutuando, nos lagos, nos rios, por cima 

d’água é que eu queria viver sempre. Numa casa como esta que pode ser rebocada pra 

qualquer parte é que se vive.[...]. Agora só ando de canoa, montaria gita que entra em 

qualquer buraco. Nesta canoa, eu pesco, caço e ando pra qualquer lado. Atravesso qualquer 

rio e chego em qualquer distância. Moro de preferência onde posso amarrar minha canoa 

na porta ( Monteiro, 1995:77 e 82). 

 

               Por  estas palavras,  percebe-se que o  personagem quer permanecer na clandestinidade, 

evitando que seu nome  seja registrado em qualquer lugar.  Por isso não quer emprego. Quer viver 

de suas habilidades de mateiro, pescador, caçador , prestando o serviço necessário que não lhe 

imponha registro de seu nome nem presença permanente e obrigatória em nenhum trabalho. Seu 

destino é viver sobre as águas e,  nesse sentido, até gostaria de viver numa  casa flutuante como as 

que formam a equipe de pesquisa da  Petrobrás,  dirigida pelo  geólogo,  nos rios da Amazônia.                

              Por outro lado, percebe-se o quanto o caboclo valoriza sua canoa, que além de 

constituir seu mais importante meio de transporte, no qual vence qualquer distância, exerce, 



por  vezes, a função de casa, onde ele vive seu mundo de sonhos. Pois, com afirma Bachelard 

(2000:26), “a casa abriga o devaneio, protege o sonhador e permite sonhar em paz”.  

                Com relação ao zelo e à  defesa do lugar, talvez se possa dizer que Miguel dos 

Santos Prazeres está para o regionalismo como  Policarpo Quaresma está para o nacionalismo. 

Na Amazônia,  tudo tem  sua razão de ser e tudo deve  ser valorizado tanto pelo nativo quanto 

pelo  visitante. Miguel é um grande conhecedor das origens  e do potencial de sua terra,  um 

mundo que ele defende a qualquer custo. 

 

                ...Onde é o fim do mundo? Não senhor: aqui é o princípio do princípio, o princípio de tudo. 

Aqui por todas essas redondezas, nós etamos bem perto da terra, mais perto da água, mais 

perto da vida. De que foi feito o mundo? Ara: de fogo, de água, de terra e de vento. O ar não 

é o vento? Sem vento – ouço dizer – que não há vida.  Em baixo d’água? Meu Deus quantas 

coisas existem! O que me dizem dos peixes?[...]. Já viram o sol iluminar todas as águas? Já 

viram o vento trocar o tamanho e a cor de um lago só de um golpe? (Monteiro, 1995: 87). 

               

                A expressão “fim de mundo”, em relação à Amazônia, surge em O minossauro 

(1990: 49), numa carta de Simone ao Dr. Paulo, o geólogo, cuja conclusão se dá nesses 

termos: “... .onde estás nessa Amazônia? E quando é mesmo que esperas regressar desse 

terrível fim de mundo?” 

               Pelas palavras do protagonista, a Amazônia não é o fim, mas o princípio do mundo, 

muito bem definido pela presença da água, da terra, do ar e do fogo – elementos responsáveis 

pela vida humana no universo. Aqui o autor  apresenta um  intertexto bíblico relacionado à 

criação do mundo (cf. Gênesis, 1, 1-26),  onde os elementos simbólicos  fogo,  água, terra e 

vento estão ligados  à  cultura universal.  

               Esses quatro elementos naturais, de que trata  a teoria bachelardiana, são opostos que 

se completam  na ordenação do cosmo, de modo a tornar possível a permanência  do homem  

no universo. A adversidade dos elementos naturais, de acordo com Bachelard (1999:132), 

revela-se em cada homem mostrando o seu temperamento, de modo que,“as almas que 

sonham sob o signo do fogo, sob o signo da água, sob o signo do ar e sob o signo da terra  

revelam-se muito diferentes entre si. Em particular, a água e o fogo permanecem inimigos até 

no devaneio, e aquele que escuta o regato dificilmente pode compreender o que ouve cantar 

as chamas: eles não falam a mesma língua”.  

              Em relação ao devaneio  acerca dos elementos naturais, percebe-se que Miguel está 

muito atento a essas adversidades da existência humana, quando argumenta de forma 



questionadora  sobre a origem do universo, mostrando-se  consciente  não apenas  de seu estar  

no mundo, mas de estar com os outros. E assim, atento às diferenças e às semelhanças, entre 

opostos que se completam, Miguel vai tentando firmar-se no mundo das adversidades,  entre 

um e outro obstáculo com que é presenteado pela vida, sem fugir a nenhum desafio. Seu ideal 

de liberdade está acima de tudo. 

 

 

2.2.2. O cavalo Precipício 

  

              Ao regressar de uma de suas viagens pelo interior da Amazônia,  Miguel  encontra 

seu pai trabalhando de capataz em uma fazenda. E, enquanto preparava-se para novas  

aventuras,  o rapaz passa a ajudar o velho vaqueiro a cuidar do gado, para o que não lhe 

faltam habilidades.  A reflexão de Miguel sobre esta parte de sua história é marcada por uma 

tragédia no campo  envolvendo seu pai,  vítima da fúria do  cavalo Precipício. 

                Me alembro como se fosse hoje. Meu pai montava o Precipício e caminhava a poucos 

metros à minha frente rumo  ao Juquiri.  Era um cavalo fogoso – o senhor pensa – garanhão 

cioso,  preto,  retinto, pêlo lustroso,  pescoço fino e japurebas crinas que tinham a mesma  

dança de canarana batida pelo vento. Assim ele ia...  (Monteiro, 1995:92). 

 

              A figura do cavalo numa fazenda é imprescindível. Mas no caso da região do Baixo- 

Amazonas, sua importância merece destaque, por se tratar de campos naturais, onde o 

rebanho segue livremente o curso da pastagem, tornando ainda mais difícil o trabalho do 

peão.  Um vaqueiro habilidoso, montando um bom cavalo, consegue realizar sozinho um bom  

trabalho numa fazenda de médio porte. O que parece ser o caso do pai de Miguel. No entanto, 

o que se delineia no episódio, vai revelar o lado negativo da figura do cavalo, uma vez que o  

que seu comportamento mostra  vai além de uma simples braveza.   

               A descrição que o protagonista faz do cavalo aponta para suas qualidades sinistras. 

De acordo com Chevalier  &  Gheerbrant  (2001:  211), a imagem do cavalo,  por sua ligação 

com o mundo inferior através dos elementos fogo, terra e água e com o mundo superior  

através do ar, do fogo e da água,  guarda em si a ambivalência morte / vida. Assim, o cavalo 

tanto pode servir à vida, como pode servir à morte. Nesse sentido, pode-se dizer que as 

reticências do discurso do personagem  ( Assim ele ia... ) funcionam como indicadores da 



ambivalência da imagem do cavalo expressa no binômio morte / vida, que poderia  revelar-se 

somente pelo seu lado negativo em relação ao velho cavaleiro. 

 

               Senti de longe que meu pai não estava dominando a rédea do cavalo: ele paresque que até 

voava.  A novilha, velhaca  como era, procurava o campo mais cerrado e já se aproximava 

da mata do Jaburu[...]. Não tive tempo nem de chegar na capoeira quando vi meu pai 

arrastado pelo chão. Toda descarga de um raio percorreu meu corpo num segundo [...].          

O Precipício era uma visão de todos os Diabos: mais negro, mais possante, mais suado, 

mais lustroso, que até o suor brilhava. Corria desembestado farejando o vento. E meu pai 

era  apenasmente um vulto que às vezes se confundia com o  cerrado  mais baixo. Só 

aparecia que ainda estava vivo  quando o cavalo maldito parava farejando o rumo 

(Monteiro, 1995:96). 

 

              As palavras do protagonista apresentam, inicialmente, a fuga de uma novilha arisca, 

encabeçando para o meio da mata um lote de gado, prejudicando, assim, o trabalho dos 

vaqueiros,  que precisavam conduzir a vacaria antes que a noite caísse. Daí a necessidade de 

afastá-la da liderança do rebanho,  o que termina  por  despertar  a fúria do cavalo Precipício, 

lançando o pai de Miguel ao chão. Neste momento, a narrativa parece ganhar um tom  

sobrenatural,  na descrição que o protagonista faz de seu estado de espírito e da fúria do 

cavalo  completamente  transfigurado.  

               A descarga de um raio sentida pelo protagonista pode ser o prenúncio de uma 

situação mítica que o envolverá  na luta contra o cavalo.  Pois o  raio, como  fogo que vem do 

céu, vai aquecer e purificar o personagem para lutar contra as forças do mundo inferior  

metaforizado naquele cavalo sinistro  ( cf. Chevalier & Gheerbrant, 2001: 776). 

  

             Em pouco tempo alcancei o Precipício.  Meu pai estava preso mas ainda vivo. Vivia com 

uma corda de couro entaniçada num dos pés. Me alembrei logo do meu terçado 128 e tive 

que me aproximar com jeito naquela corrida louca. Queria ao menos cortar a corda sem 

ferir meu pai. Mas nem lhe conto: só consegui vibrar dois golpes que atingiram em cheio o 

animal. Houve então a tal da desgraçada porfia: às vezes eu me aproximava, mas às vezes 

eu me distanciava muito mais. Faltava apenas cortar uma volta e talvez pudesse salvar a 

vida do meu pai ( Monteiro, 1995: 96-97).  

 

              Miguel luta desesperadamente para salvar seu pai. Mas o campo com seus obstáculos 

naturais, aliados à fúria do cavalo, dificultam ainda mais o seu trabalho. Nesse momento, nem 



mesmo o terçado 128 parece render o tanto quanto deveria. Esse infortúnio aumenta ainda 

mais a fúria de Miguel contra o animal,  a ponto de atirar-se noite adentro numa peleja sobre-

humana para resgatar o corpo de seu pai,  mesmo que desfalecido. 

 

               Levei muito tempo para arrancar o corpo do meu pai daquele entaniçado de cordas. A noite 

misturava corda, galhos e cipós. Foi com grande sacrifício -– o senhor pensa – que coloquei 

na sela o monte de cadáver. Mas o mais difícil foi na hora de montar. Puxei o meu Castanho 

fora da mata, montei na garupa segurando o corpo e comecei a andar vagarosamente.        

Va-ga-ro-sa-men-te. O campo estava escuro e silencioso [...]. Foi a viagem mais longa no 

negrume mais triste [...]. Me alembro como se fosse hoje, da minha chegada na porteira 

com o corpo do velho nos braços. A lamparina paresque nem queria alumiar o rosto todo 

deformado, tanto que o vento não deixava a chama parar um só instante   (Monteiro, 

1995: 99).  

 

              As imagens representadas na fala do narrador mostram uma cena fúnebre 

compartilhada pela natureza  que, no silêncio  e na escuridão da noite,  parece solidária com o 

personagem.  Pois ele,  também  silencioso e triste, voltava para casa, transportando  o corpo 

de seu pai,  numa viagem que a tristeza e a dor se encarregaram de torná-la a mais longa e 

mais silente de todas as viagens.  

              Por outro lado, o resgate do corpo do vaqueiro, do interior da mata noturna, constitui 

um diálogo com o mito de Orfeu, em que, tendo sua mulher  Eurídice sido picada e morta por 

uma serpente,  desceu ao mundo inferior para buscá-la e obteve, com a doçura de seus cantos,  

permissão para levá-la,  sob a condição de não se voltar para trás antes de transpor os limites 

do mundo inferior.  Orfeu não se conteve e, do fundo da caverna,  ouvi apenas “Adeus” (cf. 

Victoria,  2000:111 e Hamilton, 1999: 145-146).                                                                    

               Percebe-se,  também, que o cavalo Castanho, diferentemente do Precipício, mostra-

se obediente a seu cavaleiro, no combate contra as forças do mundo inferior. E que, agora, a 

passos lentos, atravessando com o corpo do pai do cavaleiro aquele campo envolto na 

escuridão da noite, aponta para a teoria da ambivalência morte / vida, como já se mostrou 

anteriormente.  Nesse caso, desenvolve-se a parte positiva da ambivalência,  em que se vê o 

cavalo como instrumento a serviço da vida do caboclo.  Observa-se ainda, na cena da chegada 

de Miguel à portaria da fazenda, em que o vento afasta a chama da lamparina, impedindo a 

visão do rosto deformado do velho vaqueiro, a confirmação da teoria de Bachelard (1999) 



marcada pela presença do fogo purificador na chama da lamparina soprada pelo vento.  Aqui, 

vento e fogo parecem solidários com o protagonista que tem um grito preso na garganta. 

 

               Senti então uma vontade louca de gritar. Gritar  pro–outro–lado. O senhor sabe o que             

é gritar pro–outro–lado? É gritar na beira de um  rio largo;  no meio de um campo vasto         

e deserto;  na frente de uma grande mata virgem. Acho que é muito mais triste que chorar. 

Não, não importava que escutassem... não importava que o grito chegasse... A indecisão 

também pode ser a hora de resistir. Quando dei fé, meu pensamento não andava: tinha 

parado na palavra resistir. Repeti não sei quantas vezes, só na mente, essa mesma           

palavra resistir. Aí eu vi que a noite era negra  negra  mesmo cada vez mais.( Monteiro, 

1995:102-103).  

 

              O narrador-protagonista, falando de seus sentimentos, projeta no enunciado a 

interrogação ao narratário ( O senhor sabe o que é gritar pro-outro-lado?) e procura dar ele 

mesmo a resposta.  O leitor, de acordo com Reis & Lopes (1998: 64), “pode conhecer mais 

do que o narratário”, sendo desnecessária a explicação. Mas, o que se depreende, aqui, desse 

recurso, é a necessidade de se enfatizar a intensidade e a qualidade do grito de quem não sabe 

chorar.  Um grito de resistência, mesmo não sabendo se seu  grito será  ouvido ou não – 

importando tão-somente a consciência  de lançar  o grito de dor e de protesto. Nesse contexto, 

de acordo com Chevalier & Gheerbrant (2001:479), o grito tem o sentido de “chamar a 

cólera vingadora do Todo-Poderoso e mobilizar as forças dele contra o adversário”. O 

caboclo parece reunir forças para vingar a morte de seu pai. Fato que, por algum tempo, deve 

privá-lo de suas viagens.  O cavalo Precipício pode, assim, representar mais um símbolo da 

repressão a que o protagonista deve combater para cumprir com o seu ideal de liberdade, 

como se pode observar a partir do momento em que o cavalo assassino chega ao curral,  na 

noite do velório de sua vítima. 

 

              Dei um salto do tronco do apuizeiro: o curral do gado estava aberto. Precipício tinha 

pulado a trincheira  e estava solto entre as éguas. Paresque o Diabo tomou conta do meu 

corpo. Peguei a minha corda no cabide, pra laçar aquele – com perdão da palavra – aquele 

filho duma égua. Não sei em que tempo lacei, encabrestei e estava montado em pêlo no pai 

d’égua [...]. Quando dei fé de mim,  estava em campo aberto pronto pra correr. Era noite e 

eu corria [...]. O Precipício voava.  Corre,  cavalo do Diabo.  Me  joga no chão, cavalo filho 

da puta [...]. Alguém tinha ateado fogo na restinga do Catauari [...]. Com pouco estávamos 

num cerco de fogo que vinha não sei de que lugar. O campo clareava [...]. Queimar a cara 



até as crinas será que bastava? Precisava entrar no inferno com as quatro patas 

incendiadas [..].  Precisava atear fogo no pêlo; pêlo em fogo feito tocha viva [...]. As patas 

incendiadas devorando o campo, a tocha viva devorando a noite [...]. Fiquei com medo que 

meu coração estourasse. Mas tive que fazer aquele puto daquele cavalo assassino ajoelhar  

[...] ... pedir perdão de joelho no campo incendiado (Monteiro, 1995: 103-104).  

 

               O caboclo precisa fazer alguma coisa para amenizar sua dor pela morte de seu pai. A 

noite corre inerte e desolada, na fazenda. A presença do Precipício o incomoda e o irrita, 

provocando-lhe uma atitude sobrenatural. Seu primeiro  desejo é dar uma lição de montaria ao 

cavalo, pondo à prova  sua resistência animal.  Mas,  ao deparar-se com o campo em chamas, 

o cavaleiro resolve castigar o cavalo naquelas chamas, como forma de vingar-se da morte do 

velho vaqueiro.  Nesse caso, pode-se dizer que o fogo tem, na ação do personagem, um ato de 

exorcismo,  fazendo retornar ao mundo inferior o espírito do mal  que se apossava do cavalo       

(cf. Castro, 2001: 203). Este fato pode ser comprovado nas palavras de Miguel, quando afirma 

que o animal “precisava entrar no inferno com as quatro patas incendiadas”. A morte do 

cavalo aponta  para  a teoria de Eliade ( apud Chevalier  & Gheerbrant 2001: 205 ) de que o 

“sacrifício do cavalo simboliza o ato da criação”. Disso se conclui que Miguel, ao sacrificar 

o cavalo, transforma o caos em cosmo,  em sua cosmogonia amazônica 

                  

 

2.2.3. A Mata do Assombrado 

 

              Vencida a luta contra o cavalo Precipício, Miguel vai dar prosseguimento ao seu 

ideal de liberdade, numa viagem em que não lhe faltam obstáculos. Desta vez,  o protagonista 

vai fazer a travessia da Mata do Assombrado que, como o nome já indica, trata-se de um lugar 

misterioso,  cheio de encantos e duendes.  Nessa jornada, o protagonista, além do terçado 128, 

vai contar com os poderes sobrenaturais da cachaça, que para ele funciona como um elixir 

possuidor de energia,  que o estimula  em suas viagens (cf. Castro, 2001:280). 

 

               Ver no escuro, ouvir no silêncio, atravessar  sozinho a imensidade, isso o homem que é 

homem faz sozinho sem a ajuda da maldita.  Por isso tive a fama de varar sozinho a Mata do 

Assombrado. Varou porque estava porre, muitos disseram. Varou mas ficou louco: louco 

varrido, correu  a lenda [...]. Fez pacto com o demônio. Varou a mata com peso de reza nas 

costas. Mas eu mesmo não sei contar o tempo que gastei e o tanto que andei pra varar 



aquela mata mal-assombrada.  Sim, que  eu bebi cachaça e varei sozinho: eu e Deus e o meu 

terçado  ( Monteiro, 1995:116-119).  

  

              Pelas palavras do narrador,  percebe-se o quanto o povo do interior da Amazônia  

tem a sua cultura povoada de mitos e lendas, a ponto de atribuir ao protagonista ações 

sobrenaturais na travessia da mata misteriosa. E Miguel, enquanto defensor da memória 

coletiva,  em nenhum momento contradiz os ditos populares sobre suas ações. Muito pelo 

contrário, acrescenta a essas crendices o efeito sobrenatural da cachaça sobre seu 

comportamento e o poder de Deus e de seu terçado que o conduzem  para o outro lado da 

mata.  Recorrer a Deus como Criador Supremo do Universo e às entidades mitológicas e 

lendárias, nas dificuldades da vida,  é um fato recorrente na cultura popular da Amazônia. 

 

               Pavoroso foi o silêncio da escuridão fechada dessa noite! Parecia que até o vento era negro 

[..]. Foi aí que eu comecei a ouvir e ver as coisas. O senhor diz que era zonzeira da 

maldita?  Ou era medo? [..]. Ouvi primeiro uma cantiga fininha que parecia mais  carapanã 

no meu ouvido. Aquilo foi crescendo, foi  crescendo, foi crescendo, que já parecia mais um 

grito [...]. Foi aí que comecei a ver os vaga-lumes. Aquelas luzinhas acesas de repente 

faziam a noite mais escura [...] Se não fossem os vaga-lums e o sílvo do bicho-grito, eu 

podia me considerar um homem morto. Foi aí que os vaga-lumes começaram a se juntar em 

bandos de luzes acesas [...].O sílvo longe e fino que era, foi ficando perto [...]. Foi aí que eu 

percebi que estava sendo guiado há muito tempo pelo grito. Lhe juro que pensei em matinta-

pereira e fiquei logo todo arripiado... [...]. Puxei a arma da bainha e dei uma terçadada na 

noite [...]. Só levava duas garrafas de cachaça e meu terçado 128. Isso eu lhe garanto. Mas 

estas coisas sempre acontecem sem testemunha. Atravessei a mata, atravessei a mata, mas 

ficou a lenda  ( Monteiro, 1995: 119-121). 

 

              O protagonista tenta vencer todos os obstáculos da mata, numa ação em que medo e 

coragem se entrelaçam na luta contra um mundo cheio de mistérios. Seu ideal de liberdade 

parece ameaçado por sons misteriosos que tentam desviá-lo do rumo certo. É nesse momento 

que,  na tentativa de vencer os obstáculo da viagem causados pela escuridão e pela presença 

de espíritos malignos e duendes, Miguel  puxa a arma da bainha e dá uma terçadada na 

noite.  Mas nenhum  caminho se fez  naquela escuridão.  

              A presença dos espíritos da mata,  como a matintaperera,  dá ao lugar um aspecto  de 

mundo inferior,  onde o personagem parece descer,  para em seguida elevar-se, numa vitória  

contra o que se poderia chamar de tétrico bosque amazônico, num intertexto com a descida de  



Dante ao Inferno, como se pode observar nas duas estofes iniciais do primeiro canto de            

A divina comédia. 

 

               A meio caminhar de nossa vida 

                fui me encontrar em uma selva escura: 

                estava a reta minha via perdida. 

  

                Ah!  que a tarefa de narrar é dura 

                 essa selva selvagem, rude e forte,  

                 que volve o medo à mente que a figura. 

 

               Pelo relato de Dante,  também  a posteriori dos fatos, percebe-se um ar de medo que 

lhe envolve a mente pela lembrança de uma noite na selva. Medo que se observa também na 

reflexão de Miguel, quando se refere à figura maléfica da matintaperera, que o atraía  para o 

interior da selva.  

               Percebe-se também que,  tanto  Dante  quanto  Miguel, após uma noite de angústia, 

conseguem escapar da selva, seguindo cada um a uma orientação sobrenatural. Dante, uma 

vez livre da selva,  mas impedido de seguir viagem  por três feras que lhe cercam a passagem,                

é guiado pela alma do poeta Virgílio, que representa a razão humana (cf. Alighieri,1998:25).  

Miguel vence a selva  seguindo a orientação de um grito misterioso. Um grito do vento ou um 

grito animal?  A esse respeito  diz Bachelard (2001:234-235)  que “o grito é ao mesmo tempo 

a primeira realidade verbal e a primeira realidade cosmogônica” e que “a imaginação das 

vozes não escuta senão as vozes naturais”.  Disso se conclui que o protagonista segue ao 

chamado de seu  ideal de reordenação do espaço amazônico através do grito da natureza. Tal 

fato remete à teoria de Paes Loureiro (1995:103), de que “ na Amazônia as pessoas ainda 

vêem seus deuses, convivem com seus mitos, personificam suas idéias e as coisas que 

admiram” .  

               Nesse sentido, o que se percebe em Benedicto Monteiro é a reatualização da 

simbologia da floresta como um lugar aberto ao convívio do homem. Além disso, ao travessar 

a mata mal-assombrada, desvendando-lhe os segredos e vencendo os espíritos das trevas, 

Miguel faz, nessa alegoria, a defesa da região. Sua luta é contra a ocupação desordenada e 

excludente do espaço físico ( Becker, 1998) imposta pelo capitalismo selvagem, contra os 

grandes projetos  multinacionais e a internacionalização da Amazônia. 

 



 

2. 2. 4. A travessia do Lago Grande 

 
            A luta de Miguel em favor da região continua sob o signo de um minossauro, como 

condição mítica que lhe permite assumir  diferentes posições dentro do imaginário amazônico.  

O protagonista  reflete sobre a fúria das águas do Amazonas, cheia de mistérios e duendes 

míticos a lhe desafiar a habilidade e a coragem.  Pois, como ele mesmo reconhece, “ na água  

os caminhos se apagam, as distâncias se disfarçam” (Monteiro, 1995:121). 

 

               A festa era mesmo na beira do Amazonas, mas então numa ilha que ficava próxima do Lago 

Grande, na contracosta do Mato Alto. Vindo pelo  lago, beradiando, pra não passar pelos 

remansos das  grandes enseadas. A travessia tinha maresias fortes que eram muito 

perigosas desse lado. Minha montaria gita não competia com aquele poder de água 

assanhado pelo vento.  Carecia aproveitar as águas mais paradas e depois atravessar o 

igarapé que dava pra ilha da festa. Tive que andar ainda pelo mato e pelo campo até chegar 

na beira do Amazonas, onde a festa já tinha começado. Quando desemboquei da mata no 

terreiro da festa, dei de cara logo com aquele poder de cachaça me esperando. Estavam 

escondendo os litros da maldita ( Monteiro, 1995: 121-122). 

 

               Pelo discurso do personagem,  percebe-se a sua habilidade no trato com as águas do 

rio Amazonas,  cauteloso na  viagem, em função das constantes mudanças que o rio apresenta,  

de acordo com o vento e com o fluxo das águas.  Assim  é que  sua viagem até a festa se dá de 

forma  muito tranqüila. Percebe-se,  também,  o  contentamento  do protagonista pela cachaça 

que o aguarda. Nessas festas,  como se pode observar, a amizade é selada com um gole de 

cachaça  ou da maldita, como  dizem os ribeirinhos da Amazônia. 

 

                Pisei na festa nessa noite já meio espritado. Isso eu não nego. Não nego que tenha repetido 

várias vezes todas as  qualidades de bebida. Mas a festa, não precisa que eu lhe diga, estava 

muito animada. Era uma ramada grande para abrigar muito povo, que ficava no terreiro 

entre o rio e a mata. Do barranco mesmo a gente olhava o Amazonas, que nessa noite, 

arrastava um poder de água. Nessa noite, lhe assevero: o rio estava inchado de maresia 

forte. As ondas do bruto se quebravam no barranco. Ainda pensei: o que teria acontecido 

comigo  se não tivesse vindo pelo lado ( Monteiro, 1995:122). 

    



              As palavras de Miguel retratam  uma noite festiva, à margem de um rio revolto, 

numa luta consigo mesmo, cuja imagem remete à teoria de Bachelard (1998:169)  de que “ na 

água a vitória é mais rara, mais perigosa, mais meritória que no vento”. Miguel parece ter 

consciência desse grande desafio,  quando procura os lugares mais calmos para seguir viagem 

em sua pequena canoa.  E quando ele mesmo reflete sobre o que poderia ter-lhe acontecido se 

ele não tivesse tomado o caminho do lado. O personagem prende sua atenção entre os 

aspectos revoltos do rio e a animação do povo na  festa.  

 

               Pois agora eu lhe conto: não tive a dita nem de puxar a primeira dama. Quando ouvi o 

estrondo e o estremecimento: a terra tinha se partido bem pelo meio da ramada. Aquela 

água toda espocou em ondas de terrível tamanho bem pelo meio da festa. Outras rachas 

logo quebraram toda a terra que desapareceu como por encante. Parecia um barco 

afundando mas já todo em pedaços. Só tive tempo de saltar na proa de uma montaria gita 

que tinha ficado de bubuia. E ouvi gritos e estrondos por todos os lados. As ondas ficaram 

tão desconformes que não pude enxergar uma viva alma.  Não sei lhe dizer se nessa hora  a 

cachaça  clereou ou escureceu  de vez a minha mente. Na minha vista a noite tinha ficado 

muito mais escura com aquele inferno de estrondo e água (Monteiro, 1995: 122). 

                

              Pelas palavras de Miguel,  é possível compreender a dimensão do desafio que o cerca  

na luta contra a  fúria da natureza,  envolto por uma  noite tão escura e misteriosa quanto a 

noite da travessia da mata mal-assombrada.  Porém, a  rapidez com que as águas transformam 

aquele ambiente festivo num verdadeiro caos, parece despertar  no protagonista um medo bem 

maior que o da mata mal-assombrada,  como se avistasse  nas ondas revoltas do grande rio a 

imagem da Cobra Grande que, segundo a lenda, costuma aparecer em noites de grandes 

tempestades. 

              A imagem de Miguel, na pequena canoa, diante daquele ambiente noturno afundando 

como um barco em pedaços, aponta para o grande perigo que é viajar no rio Amazonas. Suas 

águas mudam de comportamento a qualquer momento, causando preocupação até mesmo para 

os mais habilidosos canoeiros,  como Miguel.  O caboclo se encontra no meio do rio e precisa 

vencer a fúria das águas e do vento. 

 

                Por sorte, naquela montaria gita ainda tinha encontrado um remo de jacumã e um arpão 

com  harte de maçaranduba.  Mesmo assim senti muita falta de meu terçado 128.  Havera de  

ter me acontecido aquela desgraça justamente numa festa, em que a gente não pode levar 

um 128 na cintura.[...].  Não sabia se aquela terra caída tinha me deixado no meio do rio ou 



no meio do lago. Ou se o rio Amazonas e o Lago Grande haviam se unido com a noite [...].  

Remei, remei, remei... mas a canoa continuava parada. Não atinava nem com o tempo nem 

com o horizonte.  Aí, de novo a água se crespava [...].  No momento em que a noite ficou 

clara e as águas se calmaram, houve o maior silêncio. Um boto então boiou na minha frente 

[...]. Se fosse tucuxi é porque queria me ajudar. Mas, se fosse boto encarnado não estava 

escapo de me encantar. O boto parecia querer indicar o caminho no meio daquele claro-

escuro da imensidade ( Monteiro, 1995: 122-123).  

 

              As palavras de Miguel demostram sua angústia no meio daquela noite, vagando sobre 

as águas.  O protagonista perde a noção de tempo e de espaço, vivendo num verdadeiro caos. 

Sua habilidade em dirigir uma canoa anula-se no meio daquele grande rio de águas revoltas e 

de correntezas. 

              Percebe-se também que,  semelhante à travessia da mata mal-assombrada, a travessia 

do Lago Grande apresenta  um ar de encantamento metaforizado no boto, que Miguel não 

consegue saber  se é um boto de salvamento  ou de encante, que troca a rota dos canoeiros, 

conforme diz a lenda. Miguel parece acreditar que o boto esteja ali para indicar-lhe                   

o caminho no meio daquele mundo de águas. 

              Nota-se ainda,  que o protagonista encontra-se perdido no ambiente que ele julgava 

conhecer. Afinal, o rio sempre foi o seu caminho e o seu mundo. Mas, como então, agir 

corretamente sem o seu terçado 128,  numa canoa que não é a sua e com um remo que não lhe 

parece  o ideal? 

 

               Só havia mesmo a água. E na água só havia o caminho do boto que queria-porque-queria 

me mundiar. Armei o arpão e esperei  o lombo aparecer rasgando aquele calma. Foi só uma 

arpoada  e a corda esticar  que-nem  um raio.  Ainda  tive  tempo de passar três voltas no 

bico da proa e segundar no finca-pé da montaria.  A canoa começou a voar. Cravei o 

jacumã na popa como leme pra canoa não emborcar.  Mas o rumo quem dava era o boto na 

ponta do arpão: era a linha esticada pelo fundo e riscando a água pelo meio; atrás, pelos 

lados e pela frente, noite e água se juntavam num silêncio desconforme [...]. Mas quando 

mergulhamos com a canoa e tudo  puxados pelo boto, só as cores das  águas se misturavam 

na minha mente. Somente pelo  barulho das correntezas e remansos  é que eu podia avaliar 

a corrida do tempo naquele mundo [...]. Não se parece com o tempo que corre em céu 

aberto. Nunca pensei que uma montaria gita pudesse viajar e navegar em todos aqueles 

peraus. Não tinha a menor idéia pra onde o boto nos levava.  (Monteiro, 1995: 123-124). 

 



              Pelo discurso do protagonista, percebe-se que o boto que o seguia era do tipo 

maligno,  por  isso procurava  dar choque em sua canoa para jogá-lo na água.  Utilizando-se 

da prática de alguns pescadores que atiram  o arpão no boto para  se divertir  no rio,  Miguel 

inverte a pretensão do animal e faz com ele uma viagem por baixo  das águas,  sem saber a 

que destino lhe conduz o boto, numa espécie de encante.  Nesta trajetória, o tempo e o espaço 

aparecem assinalados pelas cores e sons de um mundo sobrenatural. Miguel parece atender a 

um chamado para descer ao fundo das águas e depois retornar à superfície, a céu aberto.  Fato 

que remete à teoria de Bachelard (1998: 51), que “dá à água o sentido da mais longínqua  

pátria, de uma pátria celeste”. A pátria  dos sonhos de Miguel que seu ideal de liberdade 

convida-o a construir.   

 

               Viajava só pelo barulho das águas. Nem podia me guiar pelo rumo das cores. A velocidade 

era tão grande que eu só via sombras. Quanto tempo viajei? Quantos dias, quantas noites, 

quantas horas?  Quando topei com o dia, o céu estava muito alto. As águas todas estavam 

muito calmas, a terra e a mata muito longe. Minha canoa gita  zanzava de bubuia. Estava de 

novo no meio do Lago Grande ( Monteiro, 1995: 124). 

 

              As palavras de Miguel mostram o seu retorno à superfície das águas, sem saber 

quanto tempo durou sua viagem.  O protagonista parece despertar de um longo sono e quando 

dá com o dia, o céu está alto e tudo está calmo em sua volta. Sua canoa, de forma 

inexplicável,  deriva no meio do Lago Grande.  

               Dessa viagem misteriosa  ao fundo das águas, pode-se deduzir a atualização do mito 

do boto,  quando Miguel, na pele do animal mitologizado, segue o curso do grande rio. Fato 

que  pode-se  justificar  no  neologismo do minossauro,  de que se tratou anteriormente,  como 

sendo um híbrido de homem, de pássaro, de peixe e de jacaré. Condições de que vale-se o 

protagonista para  seguir uma vida de encantes.  

              O episódio da travessia do Lago Grande remete também aos estudos de Chevalier             

& Gheerbrant ( 2001:533 ), que consideram o lago como um palácio subterrâneo  de 

diamante, de jóia, de cristal,  onde  fadas, ninfas e sereias atraem os humanos para a morte. 

Num diálogo com essa simbologia, pode-se dizer que Miguel, ao visitar os palácios 

encantados do fundo do lago sem ser aprisionado pela guarda palaciana, torna-se um vitorioso 

sobre mais um instrumento de repressão política do regime militar,  de onde sai ileso para 

continuar sua luta em favor de uma nova sociedade.  



              A metamorfose a que se submete o protagonista em suas andanças pela Amazônia, 

desvendando seus mistérios, soa como resposta ao poder constituído, que transforma a região 

em área de Segurança Nacional, ignorando a vida social de sua população, notadamente a do 

interior. O caboclo, embora procurado pelos militares,  não se afasta da região e continua 

atento a seus problemas, sonhando com dias melhores. A descida de Miguel à água doce do 

rio Amazonas remete à teoria bachelardiana (1998:158) de que “a água doce é a verdadeira 

água mítica”. Isso reforça o argumento da imersão do indivíduo na água como simbologia da 

purificação, de um novo batismo em que se celebra a morte do homem profano e o 

nascimento de um novo ser (cf. Eliade, 2001:110). 

               Como sempre acontece,  depois de um  ponto alto na vida, o protagonista retoma a 

calma para manter o equilíbrio da narrativa. Nesse sentido, observa-se aqui, o seu retorno ao 

cotidiano de um ribeirinho  que vive as lembranças de suas façanhas sob o signo de lendas e 

mitos,  que ele mesmo  conta como forma de manter-se na clandestinidade a que se submeteu 

desde a fuga  do morro  de Alenquer. 

 

                Depois do fogo, virei cinza, raiz queimada, sapo cururu que come fogo, planta agreste que 

não morre; boto tucuxi que salva, para uns, ou boto encarnado que encanta, para outros. Já 

perdi a conta  de tantas  lendas. Virei som de trovoada, capricho da natureza, rebojo de 

remanso forte, zoada em mata escura, grito de coruja, canto de pássaro invisível, imagem 

na beira do lago, sombra  de  campo  vasto, caçador de caça arisca. Ora fazendo o bem, ora 

fazendo o mal, diz’que eu cumpro a minha sina . O senhor acha que eu existo? Assim mesmo 

sem identidade, sem escrever meu nome, sem figurar em letras, o senhor acha que é uma 

existência? Viver encantado assim,  paresque havia de ser bom, porque dura  toda-a-vida. 

Sempre eu digo. Eu mesmo chego a desconfiar que ainda estou vivo. Às vezes quero voltar a 

morar nas cidades que eu conheço ( Monteiro, 1995: 125). 

 

              Por estas palavras, o protagonista faz uma avaliação de seus feitos sobrenaturais 

desde o episódio dos fogos de artifícios,  no centro da cidade,  passando pela travessia da mata 

mal-assombrada até o mais recente acontecimento da travessia do Lago Grande.  Observa-se 

neste trecho da fala do personagem,  que o povo  da região tem em cada gesto  da  natureza  a  

personificação de Miguel, que se mantém vivo no imaginário popular através de uma 

narrativa em que história e lenda se entrelaçam.  Por esta razão,  o personagem chega a ter 

dúvida de sua real existência e a  ter  medo de  realmente  existir,  preferindo a existência 

lendária  que o imortaliza na memória coletiva,  à real  existência  de efêmera passagem. 



               A vida de Miguel, como se pode ver, está relacionada à vida e à cultura da região. 

Através dele é possível  compreender a vida do povo ribeirinho,  seus sonhos e suas angústias,  

suas lutas e suas vitórias. Ele fala das grandes cheias da Amazônia, inundando casas e 

plantações e confinando o gado em currais flutuantes chamados de marombas. Em termo de 

enchentes,  sua experiência chega a ser um alerta aos menos avisados. “Quando os bichos 

grandes do fundo do rio começam aparecer, é porque a cheia vai ser de arromba” (ibid.,143).   

                 
               Outro forte indício de enchente grande é a chuva. Parece que depois de cada aguaceiro a 

água tufa. Manhã chovendo, chuva amanhecendo.. Dia de chuva o dia inteiro. O sol nem 

aparece. A chuva amanhece. A chuva  permanece chovendo pelas horas [..]. Ninguém sabe 

se já nasce do chão, se grela das árvores, se bóia das águas ou se desce das nuvens. Chuva 

em cima e água em baixo [...].Sozinho no rio, sozinho no  lago, sozinho na mata, sozinho mo 

campo, eu ouço a chuva em conversa.[...] A chuva também se desembesta. Entre o céu e a 

terra só existe água [...]. Amarro a montaria no esteiro da casa, no pau da maromba,  no 

tronco da árvore, na borda da lancha ( Monteiro, 1995: 147-148)   

 

              O discurso de Miguel parece dar à chuva uma dimensão simbólica, onde sua força 

ultrapassa os limites de um fenômeno sazonal. Pela descrição que o protagonista faz do 

cenário, observa-se um intertexto  bíblico referente ao dilúvio, quando ele,  sozinho em sua 

canoa, no meio de tanta água, afirma que “entre o céu e a terra só existe água”. Esta 

afirmativa encontra ressonância nos estudos de Chevalier & Gheerbrant (2001:239) para  

quem o dilúvio se define como um  cataclismo de caráter passageiro que aparece como  “sinal 

de  germinação  e regeneração” da terra. 

               Considerando a chuva como um fenômenos sazonal, pode-se dizer que com as  

cheias do rio Amazonas tem  início  um  ciclo  de renovação da natureza  que se completa no 

período da vazante. Também não se pode negar a importância do período da cheia para o 

extrativismo vegetal na região. Quando os rios começam a dar passagem aos trabalhadores 

sazonais, as informações começam a circular de forma animadora.: “A turma de balateiros do 

Mundico Santiago já subiu bem pro alto. Só vão puxar canoa mesmo, na praia grande da 

volta do Igarapé do Inferno [...]. Subiram também os castanheiros do velho Miléo: quando 

velho Miléo sobe com os castanheiros, é porque tudo que é igarapé está dando água”               

( Monteiro, 1995:113). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Um mundo de águas e seduções 

 
 

“Que virtudes foram minhas? 

Que pecados confessar? 

Que territórios de enganos 

a meus filhos vou legar? 

A quem passarei meu canto 



quando meu canto passar?” 

                                                                                                                                                             ( Ruy Barata*) 

 

 

               Miguel dos Santos Prazeres deixa sua canoa pequena para  trabalhar em regatão de 

comércio,  no percurso  Belém-Manaus-Belém,  passando a contar sua história somente por 

viagens, de porto em porto. Seu interlocutor é um geógrafo que chega ao Baixo-Amazonas 

como coordenador de um grupo de pesquisa. E, interessado em sua história, passa a procurá-

lo. Este terceiro momento de retrospectiva da vida dos Miguel está relacionado com o 

romance A terceira margem.  

               O  grupo de trabalho dirigido pelo Geógrafo  tem por objetivo apresentar um estudo 

que possa subsidiar a construção da Cidade do Futuro, razão pela qual recebe a denominação 

de GT-33- CF – Grupo de Trabalho para a pesquisa da Cidade do Futuro. Este grupo, 

constituído por um arquiteto, um economista, um antropólogo social, um sociólogo, um 

psicólogo social,  um ecologista e um geógrafo deve responder a uma  questão de interesse da 

Comissão de Segurança Nacional do Senado: “a Amazônia é local onde a humanidade pode 

ainda tentar uma nova experiência de vida?” ( cf. Monteiro, 1991b:14). 

              A equipe do Geógrafo instala-se na cidade de Alenquer, de onde deve estender seus 

trabalhos a toda região do Baixo-Amazonas.  O projeto da Cidade do Futuro, de acordo com o 

seu coordenador, apresenta escassez de detalhes e tem finalidade política de “dar emprego a 

professores afastados da Universidade por motivo de segurança (...) e que conservam, por 

qualquer razão,  forte apadrinhamento militar e político” (ibid.., 15).  
 

________________ 

* Poeta e compositor paraense (1920-1990) 

              O Geógrafo, após examinar o projeto, não esconde sua preocupação quanto                  

à legalidade da  pesquisa  e sua posição à frente dos trabalhos, uma vez que os demais 

componentes são doutores em suas áreas de conhecimento e ele, “um simples professor de 

Geografia” sem nenhuma experiência fora da Amazônia. No entanto, o Geógrafo não 

esconde também o desejo de, embora secretamente, aprofundar seus estudos “sobre a 

concepção geográfica da vida” - que vem desenvolvendo a algum tempo - e realizar seu 

projeto literário  sobre  a vida de Miguel dos Santos Prazeres.  

             Os dois projetos correm  concomitantemente  até o dia em que o coordenador do GT-

33-CF  é convocado por um grupo de militares que chega à cidade, expedindo documentos 



civis à população,  para prestar esclarecimento sobre seu trabalho no interior da Amazônia. 

Comprovada a ilegalidade, a equipe de pesquisa tem seus trabalhos suspensos e seus 

componentes  são proibidos de deixar o alojamento até segunda ordem. 

 

              

2.3.1. A procura da palavra 

 

               O interesse do Geógrafo em conhecer  Miguel vem do que ouvira falar a seu respeito 

o Geólogo, seu interlocutor em O minossauro. Mas o caboclo, que já deixou a vida de 

ribeirinho e trabalha como embarcadiço em um regatão com viagens regulares entre Belém e 

Manaus, parece difícil de ser localizado. Assim,  por  mais que procure,  o Geógrafo não 

consegue informação sobre seu personagem. Pois, como ele mesmo afirma, diante de suas 

perguntas sobre o caboclo  surgem sempre como resposta outras perguntas:“ Não foi aquele 

que morreu queimado nos fogos de artifícios? ” ou ainda: “ O senhor quer falar com Miguel 

Cabra-da-Peste?” (Monteiro, 1991b:51). 

               Como se pode observar, a vida de Miguel continua um mito no imaginário 

amazônico. Mas o Geógrafo não desiste,  e o pensamento  de que alguma coisa de errado 

possa ter acontecido com o caboclo é logo afastado pela lembrança de que, de acordo com Dr. 

Paulo, seu interlocutor  em  O minossauro,  “Miguel é meio peixe e meio pássaro, não pode 

morrer afogado pela água e nem asfixiado pela amplidão de tanto céu. Miguel é meio homem 

e meio saurio, também não deve ter morrido atolado nas lamas do  igapó ” ( ibid., 29).  

               Esta  reflexão sobre as informações recebidas diretamente de Dr. Paulo,  mostra que 

o Geógrafo está  convencido de que seu encontro com o caboclo  é uma questão de tempo.        

É de seu conhecimento  que “Miguel tinha ficado numa canoa gita, num ponto incerto, talvez 

entre Óbidos, Monte Alegre  ou Alenquer ”  (p. 29). Disso se deduz que o Geógrafo está 

convencido de que seu infortúnio com o GT-33-CF  pode  ser  compensado com a possível 

concretização de seu  projeto literário.  Para ele, encontrar Miguel é encontrar a palavra no 

sentido pleno do termo. A palavra enquanto narrativa de uma experiência de vida.  Daí a sua 

procura incessante por  um narrador, cuja espontaneidade leva-o à  condição de “ser-palavra” 

ou “palavra-ser”.     

 

               Se eu encontrasse Miguel, empunharia um gravador portátil e era só gravar as suas 

conversas e as suas histórias sobre o Baixo-Amazonas. Não podia haver maneira mais 

prática de prender na fita magnética a realidade de Miguel.  Depois,  era só selecionar as 



histórias, escrever as gravações e fazer o trabalho de colagem numa boa diagramação. 

Muitos escritores parece que têm usado com sucesso este método em várias oportunidades                   

( Monteiro, 1990: 29-30). 

 

              As palavras do Geógrafo revelam o seu conhecimento sobre o emprego da 

superposição de falas como técnica de composição romanesca e sobre a importância que a 

teoria bakhtiniana dá ao sujeito que fala no romance enquanto representante de uma 

coletividade. A colagem a que se refere o Geógrafo é uma prática muito utilizada por 

Benedicto Monteiro na composição de suas obras, assim como a utilização de aspectos do 

cotidiano como assuntos desenvolvidos por seu personagem principal.   

               Percebe-se, também, que o projeto literário defendido pelo Geógrafo confirma o 

princípio  da oralidade, ao instalar seu romance entre a fala e a escritura enquanto sistemas de 

signos,  observando-se que,  de acordo com Bakhtin  ( 2002a:135), “ no romance,  o homem 

que fala e sua palavra são objeto tanto de representação verbal como literária”. Com isso, 

procura-se responder ao questionamento estético do Geógrafo: “Se encontrar Miguel 

encontrarei a palavra ou se encontrar a palavra encontrarei Miguel?” (Monteiro, 1991b:31).   

               A constante e infrutífera busca da palavra já rendeu ao Geógrafo o aconselhamento 

de algumas pessoas  a  desistir de Miguel e procurar por seus filhos que são muitos e devem 

estar espalhados pelas margens dos rios  (Cf.ibid., 66).  Mas o Geógrafo,  que teve sua 

pesquisa suspensa pelos militares,  busca  em  seu  projeto literário  a sua realização.   

 

               Mesmo que o Comando apreenda nossos arquivos, seqüestre  nossas fichas, incinere nossos 

relatórios e interprete à sua maneira  os nossos inquéritos,  restaria o túnel da linguagem 

que tem me levado sempre a Miguel dos Santos Prazeres, quer que ele esteja num rio, num 

lago, num igarapé ou viajando num regatão entre Belém-Manaus-Belém, percorrendo as 

cores e as distâncias das águas ( Monteiro, 1991b: 180). 

 

 

 2.3.2.  A descendência de Miguel 

 

             Depois de uma vida cheia de mistérios e poderes sobre-humanos expressa em                   

O  minossuaro,  Miguel dos Santos Prazeres continua em A terceira margem sua trajetória 

pela Amazônia, sempre comprometido  com o seu ideal de liberdade. Nesse terceiro momento 

de sua narrativa, ele reflete sobre o relato feito a um geógrafo que estava interessado em saber 



sobre sua descendência.  A retrospectiva  começa com a passagem de sua vida de canoeiro à 

vida de embarcadiço.  

 

               Já que o senhor insiste, vou  contar a minha história, mas por  viagens. Depois que larguei 

minha canoa gita, perdi todo o mundo que ficava na linha da linha d’água. Pro senhor que 

me ouve hoje, pode parecer uma extravagância de memória. Mas, pra mim, foi um salto 

muito grande no rumo das distâncias (Monteiro, 1995: 152).   

       

              Como se pode observar, as palavras de Miguel confirmam a teoria do narrador 

memorialista de Walter Benjamin (1985), pela qual a reordenação dos fragmentos da memória  

dá ao  narrador capacidade de reconstituir a sua história que também é a história de seu povo. 

Uma história de interesse coletivo. Percebe-se também que o narrador está consciente de que 

para narrar sua experiência de vida é necessário recorrer a um passado que o obriga  a “dar 

um salto muito grande no rumo das distâncias”, e o faz de forma tão bem ordenada que pode 

parecer a seu interlocutor “ uma extravagância  de memória ”.  

                Pelas expressões de Miguel, com  relação ao tempo, pode-se deduzir que o “rapaz 

bem parecido e vendendo saúde” (p.9)  que cruza o verde vagomundo amazônico incendiando 

morro, fazendo cavalo bravo se ajoelhar no fogo; que vence forças estranhas na pele do 

minossauro; e   alcança  a terceira margem   gerando  filhos nos portos e paradas, é hoje, por 

sua experiência de vida,  um “velho contador de história das sociedades pré-industriais”, 

como diz Benedito Nunes.  

 

               Quando botei o pé no primeiro convés, de lancha, vi logo que estava pisando num degrau       

de outro mundo. As águas já ficavam mais embaixo, e a linha d’água nem sempre 

acompanhava a linha do horizonte. Comecei, também, a ver as ribanceiras e barrancos 

como limites. Via todas as coisas já um pouco mais de cima [..]. Comecei também a chegar      

nas cidades por pontes e trapiches [..].Nunca fazia mais sozinho as menores coisas.                 

Perdi antigos tratos que eu sempre tive com a liberdade [...].E tudo passou a ser marcado 

por chegadas e saídas. Por isso que agora só conto a minha vida por viagens ( Monteiro, 

1995: 154-155).  

 

                O discurso do personagem  mostra a grande diferença social que ocorre em sua vida 

no momento em que deixa  de ser  ribeirinho para ser  embarcadiço. Na lancha, o mundo lhe 

parece limitado por barrancos e ribanceiras;  na canoa,  sua vida era a expressão da liberdade.  

Seu contato  com as cidades torna-se constante,  estreitando-se,  assim, sua relação com a 



sociedade urbana,  em  viagens quase sempre marcadas pelo fluxo do comércio, ou, como ele 

mesmo diz,  por chegadas e saídas. 

 

               O senhor pensa que regatão tem algum destino? Tem só chegadas e saídas. Se não fossem as 

paradas forçadas, cristão nenhum agüentava viver essa vida errante de embarcadiço.         

Por isso também que agora conto a minha vida por paradas. Aliás, foi nas paradas que 

consegui arrumar a minha descendência. Quando me espantei  já tinha filho homem e quase  

todos da mesma idade. Até hoje não sei o tempo certo de nenhum deles. Mas me alembro 

bem como cada um foi fabricado. Isso me alembro. Não, minto: paresque só sei qual foi o                     

primeiro. Senão me engano, paresque o primeiro foi o João Marreca ( Monteiro,                     

1995: 155). 

 

              As palavras do protagonista mostram uma atividade comercial muito praticada no rio 

Amazonas.  O regatão,  como é conhecido o comerciante fluvial, serve à bacia amazônica 

vendendo suas mercadorias e comprando produtos regionais.  Seu contato é feito diretamente 

com os comerciantes das cidades e vilarejos ribeirinhos que, por sua vez, revendem essas 

mercadorias ao consumidor ou a outros comerciantes de pequeno porte. 

               Dependendo do fluxo do comércio e do percurso a ser seguido, uma viagem pode 

durar meses, delimitadas apenas por paradas obrigatórias para o comércio. É nessas  paradas, 

em portos de cidades, vilas e fazendas, que os embarcadiços, quase sempre solteiros,  geram 

filhos que são muitas vezes esquecidos. No caso de Miguel, seus filhos foram gerados tão 

seguidamente que ele tem dificuldade de lembrar a data de nascimento da cada um,  

confirmando apenas João Marreca  como sendo  o primeiro. 

 

                Mas depois que fabriquei os fogos, rasguei o céu quase pela metade, que dividi o tempo, que 

cheguei pertinho de Deus e seus mistérios, senti que pra fazer coisa maior do que eu tinha 

feito, só se eu fizesse gente. Comecei então a trepar as mulheres já com afinco de fazer um 

filho homem. Pra  mim, fazer um filho era a única maneira de continuar o meu encante. Era 

a única maneira de ter poderes e sonhos vivos. Sonhos loucos, o senhor pensa, e poderes de 

criar o mundo, a própria natureza. Dês daí eu comecei a maginar os filhos, feitos por mim e 

soltos na liberdade. Careciam de serem de mães diversas e de sangue de várias raças.                

( Monteiro, 1995: 161).  

 

              Relembrando o episódio dos fogos de artifício,  no centro da cidade, o protagonista 

deixa transparecer  que naquele momento sentiu-se como um ser iluminado e purificado, com 



merecimento de se aproximar de Deus e de seus mistérios. Ao dizer que rasgou o céu quase 

pela metade e que dividiu o tempo,  o protagonista remete a um intertexto bíblico com  o livro 

dos Gênesis (1, 1-26), quando Deus, ao criar o mundo, ordena o universo, separando água, 

terra,  céu, ar, noite e dia. Para completar sua cosmogonia, Miguel afirma que  deseja fazer 

gente,  fato que remete mais uma vez ao livro dos Gênesis (1, 26) sobre a criação do homem. 

“ Façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança”. 

              Observa-se, também, que Miguel, aproximando-se de Deus, deseja criar um mundo 

de liberdade onde seus filhos possam representar a expressão de seus poderes e de seus  

sonhos vivos.  Outro fato interessante com relação ao mundo e ao homem idealizados por 

Miguel é que ele deseja gerar seus filhos com mulheres de diferentes raças, como se a 

Amazônia simbolizasse o mundo com seus diversos povos, dos quais Miguel seria o grande 

criador. Sua descendência é formada de sete filhos.         

 

               João Marreca, por exemplo, paresque foi o primeiro. Filho de caboco com caboca – o 

senhor pensa – o pai, escrito e escarrado.  Nome, vem da dita cuja ave arisca que quando se 

esconde no cerrado ninguém acha. Caboco macho, vaqueiro inteirado, caçador caviloso, 

pescador de tarrafiação  em lagos, sem paciência pra  esperar linha esticada n’água parada 

ou na correnteza [...].  Como ainda é novo deve de estar no princípio de muitas peripécias.    

Só que meio avoado, fronte erguida e rumo incerto [...]. Acho que foi fazendo ele que 

encontrei o encante, o jogo mais cativo, o momento em que fiquei como gigante. Como um 

rio correndo e procurando e tapando todos os buracos. Como um vento levando água, terra 

e vida na caixa da semente ( Monteiro,1995:156-157). 

 

              As palavra do protagonista revelam, inicialmente, as características física e 

psicológica de seu primogênito, qual a etnia de  sua mãe e a origem de seu nome. Percebe-se 

também que, apesar  da pouca informação que o caboclo tem a respeito de seu filho -  que foi, 

como todos os outros,  criado pela mãe - ,  ele  guarda  um certo orgulho do rapaz que, a seu 

exemplo, apresenta-se predisposto a conquistar o seu espaço na sociedade, apesar de a 

imaturidade apontar-lhe um caminho ainda incerto.   

               Por outro lado, Miguel não esconde  um certo contentamento pelo fato de seu filho 

estar estreitamente  relacionado com a natureza,  na pesca, na caçada  e na vaquejada de forma 

divertida e corajosa, o  que traz  a  Miguel uma forte lembrança de sua juventude.  

              Outro fato importante que João Marreca representa na vida de seu pai  é o de haver  

revelado no caboclo uma espécie de encante no momento  de sua concepção, quando Miguel 



passa  a se sentir  como um gigante, um rio de águas correntes, um vento a conduzir água, 

terra e vida na caixa de semente, e com a leveza de um pássaro. Disso se depreende que 

Miguel sente-se  preparado para realizar seu ideal de liberdade através de sua descendência.  

E que essa descendência tem um sentido muito especial, não somente para Miguel enquanto 

constituinte de sua própria identidade, mas também para a Amazônia enquanto mundo por ele 

concebido pela convivência  de várias etnias no seu interior.  

              Miguel, mesmo não tendo informações precisas da vida de seus filhos, como já se 

observou anteriormente, guarda o lugar  e o  momento  em que cada  filho foi gerado. João 

Marreca  foi concebido na margem do rio, “rés a água”, numa de suas paradas, conforme o 

caboclo mesmo diz. 

 

               O barco parou pra receber uma carga. E bem na beira dum furo que dava para o igarapé,  

as mulheres paresque lavavam e batiam juta. Tive que mergulhar para verificar o leme. 

Parece coisa mandada: quando boiei já na borda da lancha, ouvi uns gritos. Todas tinham 

subido nos paus de bubuia com medo de qualquer coisa que tinha esbarrado pelo fundo. Aí 

eu gritei: cuidado com a malvadeza, a malineza do boto [...]. Boiei  de canga-pé  como boto 

no meio delas. Foi o maior alvoroço. Correram todas para a beira em gritos e debandada 

algazarra. Só que ela ficou em cima do pau, de bubuia, desafiando o bicho. O único bicho 

era eu em carne e osso. Não foi preciso uma palavra, o senhor pensa. Como já lhe disse, só 

guardo mesmo aquele único momento. O vestido molhado colado na pele não escondia 

nada. Mas foram os olhos em silencioso brilho que me atraíram em forma de consentimento 

[...]. Foi no barro mesmo.  Me lembro dos olhos me dizendo tudo sem uma fala. Até onde eu 

pude ver e guardar, os olhos dela ficaram abertos paresque querendo engolir o mundo [...]. 

Mas a mulher paresque me esperava com uma ânsia de muito tempo. Foi aí que eu senti 

pela primeira vez que um filho meu tinha ficado plantado para sempre (Monteiro, 

1995:1557 -158).  

 

              A descrição da cena e do cenário feita pelo protagonista aponta para um intertexto 

com o mito do boto,  enquanto “expansão de uma espécie de êxtase dionisíaco, que deixa as 

mulheres fora de si mesmas, fazendo-as esquecerem todas as normas para seguirem somente 

o impulso ardoroso desse ser de puro gozo, de amor sem ontem nem amanhã ” (Loureiro, 

1995:209). Comprova essa teoria o fato de o rapaz, imitando os gestos do boto, transformar-se 

em “Dom Juan das águas”  e atrair para seus desejos amorosos a moça que trabalhava às 

margens do rio.  A cena do encante se instala no momento em que ela, afastando-se de suas 



companheiras, “fica de bubuia, desafiando o bicho” e  culmina com sua entrega amorosa ao 

rapaz   por  um simples consentimento do olhar,  sem nenhuma palavra. 

              Para Miguel, o lugar em que se deu a cena amorosa e o comportamento da moça  são 

responsáveis pela cor amarelada do rapaz,  pelo formato do nariz, pelo espírito desejoso e  

pelo sorriso permanente. “ O senhor veja que só podia nascer um filho como João Marreca. 

Quase da cor do barro, lavado de venta, com uma ânsia do mundo varando pelos olhos. E o 

sorriso franco todo tempo boiando pela boca” (ibid., 158). 

 

               Olhe o Zé Ito,  por exemplo; é um filho meu com uma japonesa de pura descendência. Quem 

é capaz de dizer? Nasceu por causa de um “prego” na máquina do nosso barco. Se não me 

engano era o “Livramento”, um barco-motor de passadiço em viagem de regatão pra 

Manaus-Acre. Nesse caso,  foi preciso um certo tempo. Japonesa, o senhor sabe, é raça 

desconfiada, e a mulher é ainda mais arisca. Mas o barco parado no porto do Japuranga 

facilitou toda a empreitada. Ainda mais que o japonês-pai era mecânico e entendia paresque 

do defeito da máquina ( Monteiro, 1995: 162).   

 

              As palavras do personagem revelam que, embora a situação apresente certa 

semelhança com  a que redundou na concepção de João Marreca,  o caso com a japonesa 

requer maior habilidade, em função de sua cultura que, além de torná-la mais reservada que a 

cabocla, concede-lhe uma função diferente na relação familiar. Seu trabalho está voltado para 

o plantio e venda de hortaliças. É dessa atividade da moça que o caboclo, na condição de 

mestre-cozinheiro, vai se utilizar para manter aproximação com a japonesa durante o tempo 

em que o barco fica no porto, aguardando conserto.     

 

               O pretexto foram as verduras colhidas aí por perto da roça, diz que pra melhorar a comida 

de bordo. Como mestre-cozinheiro, eu aproveitava essas artes pra me aproximar das 

mulheres, o senhor sabe. Enquanto o velho  consertava a máquina, eu usava o meu ofício 

pra iniciar a conversa. Foi assim com a japonesa. Mas é como eu lhe digo, dessas horas eu 

só guardo mesmo os únicos momentos [...]. Foi coisa natural, sem rodeios e muita conversa 

de homem e mulher que se encontram sozinhos na mata. Só quando estava por riba dela,  

que eu senti que podia fazer um filho conforme era meu desejo. Um filho mestiço, caboco 

inteirado, apurado e misturado de jeitos contrários e cores não muito diversas. Podia ser 

que nossas raças se encontrassem no tronco das raízes. Que diferença faz de um japonês pra 

um caboco?  Cor, olhos, tamanho tudo paresque vem dar no mesmo [...]. Nunca tinha visto 

nem sentido mulher tremer tanto na hora da procura [...]. Houve, sim, uma demora gostosa 



de muitos agrados, porque paresque esse era o jeito da raça dela [...]. Mas o momento 

exato, este foi uma surpresa e um esquecimento. O gosto verde, a cor de festa, o perfume de 

sangue, entraram pela minha boca e boiaram paresque pelos olhos cheios de grandezas do 

mundo.  Aí, a certeza do filho homem tomou conta de todos os meus nervos ( Monteiro, 

1995:162-164 ).  

 

              Pelas declarações de Miguel, observa-se que o desejo de unir raças e culturas 

diferentes  leva-o à  procura de  uma mulher oriental para gerar seu  segundo filho. A escolha 

recai  sobre a  japonesa pelo fato de o protagonista desejar um filho mestiço, com traços não 

muito distantes de suas características físicas. Para ele, entre caboclo e japonês há grandes 

semelhanças físicas, como os olhos, o tamanho, a cor. Fatores que, segundo ele, são 

responsáveis pelas qualidades de Zé Ito  como  caboclo inteirado e apurado.  

               Por outro lado, considerando a força dos adjetivos utilizados de forma tão precisa,  

pode-se deduzir que Zé Ito é fruto de um cruzamento perfeito da cultura oriental com a 

ocidental. Fato que pode ser comprovado pelos sentimentos de Miguel no momento da 

concepção do filho mestiço,  quando  “ o gosto do verde, a cor de festa, o perfume de sangue 

entram pela sua boca e pelos seus olhos cheios de grandezas do mundo”, confirmando-lhe a 

concepção de um filho homem, tal qual o seu desejo. Um filho no qual ele pudesse prolongar 

a sua existência  e confirmar o seu ideal de liberdade.  

 

               Hoje está aí o Zé Ito,  pra me vingar das forças da correnteza e do tamanho das distâncias.            

As horas que eu passei remando pra atravessar um estirão grande, ele, com sua máquina na 

popa e nos braços, consumia num minuto. Ele,  hoje diminui o tempo, corta e encurta  o rio, 

divide as águas e enfrenta as correntezas mais brabas. Isso, sem precisar esticar a linha do 

arpão na costa  duma  piraíba ou no lombo de um boto como antigamente eu fazia. Nele, o  

Zé Ito, eu me vejo de longe, correndo na linha d’água. Com a máquina na popa, a canoa 

não corre, voa. Voa por cima d’água, riscando rebojos e remansos: corre no fio da 

correnteza e até na linha do horizonte [...]. E eu ali, naqueles olhos, olhando em frente; e eu 

ali, naqueles braços, dominando as distância e vencendo o tempo [...]. Pois eu penso que 

esse, pelo menos, se livrou de ser plantador de horta, criador de galinha e vendedor de 

verdura na cidade. Se ele fizesse isso, como os parceiros da mãe dele, era porque meu 

sangue não tinha cruzado com toda a força do meu intento (Monteiro, 1995: 164-165). 

 

               As palavras de Miguel expressam um certo orgulho do filho que, com profissão de 

piloto de voadeira,  está livre dos sacrifícios que ele enfrentou nos rios da Amazônia. Chega a 



fazer uma comparação entre as mais rápidas viagens que ele fez nos rios, puxado por uma 

piraíba  ou por um  boto  fisgados no arpão,  e as viagens que Zé Ito faz  agora em seu motor 

de popa.  Para Miguel, o filho é o grande profissional de seu tempo. Em poder de sua 

máquina, vencendo o tempo e encurtando as distâncias dos rios, o rapaz  parece um vingador 

dos sacrifícios de seu pai, no fluxo e refluxo das águas.   

               Pelo discurso de Miguel  percebe-se que ele  considera a profissão de seu filho como 

a supremacia da raça cabocla sobre a raça nipônica, quando diz que “esse, pelo menos, se 

livrou de ser plantador de horta, criador de galinha e vendedor de verdura na cidade”. No 

entanto,  conhecendo o ideal de liberdade que move a vida de Miguel, pode-se dizer que essa 

supremacia do caboclo sobre a japonesa reside no fato de o rapaz não se prender a nenhum 

lugar, conforme os desejos de seu pai. “Se ele fizesse isso, como os parceiros da mãe dele, 

era porque o meu sangue não tinha cruzado com toda a força do meu intento”. 

              Miguel considera sua descendência como uma extensão de sua existência e de seus 

encantes, vendo-se, dessa forma,  representado em cada filho, seja pelos traços físicos, seja 

pelos traços psicológicos. Características que ele guarda com muita clareza, apesar de não 

conviver  com  nenhum  dos filhos.  

 

               Outro que o senhor nem diz que é meu filho é o Calilo:“ Calila, meu filha” como dizem seus 

companheiros, imitando o velho avô libanês quando fala. Este, então, só tem diferente de 

mim paresque  o porte. Apesar de ser moreno também como eu, bem tuíra e bem sagica. É 

mais parecido com a mãe dele e o avô: pela feição, pelo porte esguio e forte e pela altura             

de turco já meia avançada também pela raça. É mais parecido com ele também pela 

valentia, pela lambança e muita pavulage. O momento se deu numa ferra de gado e foi mais 

por causa de uma lambança. O turco velho, apesar de entrado em anos, ainda arrotava 

valentia fora de qualquer propósito. Falava por ele e pelas filhas que tinha; todas elas de 

boa estatura e que se gabavam de fazer qualquer trabalho de homem, homem-macho [...]. 

Todo ano oferecia uma novilha, à  escolha, pro cabra que derrubasse a tal de Latife na 

queda do braço.( Monteiro, 1995:166-167).   

 

               As confissões de Miguel revelam um filho no qual os traços de caboclo limitam-se 

ao tamanho, à cor e à força física. A predominância das características maternas no 

comportamento de Calilo dão à fala de Miguel um tom de reprovação, que pode estar 

relacionado com o episódio da festa de Santo Antônio, quando ele foi denunciado à Comissão 

de Inquérito por  um turco da família Abdala sobre a compra de material explosivo para a 

fabricação de fogos de artifício.   



              Por outro lado, este  tom de reprovação das atitudes da família turca, que se nota no 

discurso de Miguel, revela um certo ar de sobreposição das qualidades do caboclo ao 

comportamento do velho turco e à habilidade de suas filhas. Para Miguel, as atitudes das 

filhas do turco, principalmente as de Latife,  soam  como um desafio que ele deve enfrentar a 

qualquer custo. 

 

                Quando me deu a cavilação de fazer um filho em mulher de outra raça, eu comecei a pensar 

num jeito de encontrar  essa tal de Latife, filha do velho Abdala. Por mais que eu tivesse      

que botar em jogo a força da veia de puraqué, que eu tinha guardado como reforço. Tinha 

que conseguir essa mulher pra fazer um filho homem. Mas que fosse homem, porque esse 

negócio de mulher  metida a fazer serviço de macho não era nem um pouquinho da minha 

crença. E pra dificultar ainda mais essa minha empreitada, a fazenda do velho não ficava    

na beira do rio onde meu barco parasse. Ficava mas era na beira de um bruto lago     

(Monteiro, 1995:167). 

 

               O discurso de Miguel revela seu desejo de continuar gerando filhos com mulheres de 

etnias e culturas diferentes, mesmo que para isso tenha que enfrentar grandes sacrifícios.           

A construção de uma identidade centrada no hibridismo étnico-cultural dá ao caboclo forças 

para continuar sua luta sociocultural  pela região.  

             Assim, a procura pela turca Latife,  residente numa fazenda de difícil acesso, mais 

que um desafio, representa para o caboclo a continuidade de sua descendência. Daí seu  

interesse em conseguir  uma oportunidade de se encontrar com a turca, na queda de braço.         

O que Miguel parece não saber é que o caminho que leva até a moça  está  povoado de provas 

além da queda de braço. Mesmo assim, o caboclo parece disposto a realizar qualquer prova, 

até mesmo a que possa envolver a força sobrenatural da veia do puraquê que Mestre Piranha 

punha em seu braço esquerdo para uma eventual necessidade nas lutas corporais. Contanto 

que ele não seja desmoralizado e conquiste a turca Latife, tão logo surja  uma oportunidade. 

 

                A ocasião esperada surgiu com a compra de uns cavalos que o velho Abdala contratou no 

Lago Grande. Em conversa com meu patrão,  que era dono do barco, surgiu a vontade que 

ele tinha de fazer essa viagem [...]. Ainda mais que o velho Abdala queria contratar o nosso 
barco porque sabia dos meus préstimos para lidar com cavalos. E marcou a chegada 

justamente pro dia da ferra, quando queria exibir pra todo mundo os seus novos garanhões 

de raça. Foi então a justa ocasião esperada. Será que a moça Latife, entre as suas manias 

de homem, não tinha também a pavulagem de montar em cavalo brabo?[...]. Pensei logo em 



tomar um porre pra ter coragem de enfrentar qualquer situação de disparate. Quando o 

velho Abdala, também  já  meio chumbado, veio me desafiar  pra  montar um daqueles 

poldros  brabos,  eu senti que a sorte começava a me ajudar [...]. Meu patrão, que também 

já tinha entrado na festa com várias talegadas de cachaça, foi o primeiro a topar a aposta 

do velho Abdala. Talvez  só mesmo pra salvar a honra de sua tripulação posta à prova por 

aquele turco pávulo ( Monteiro, 1995: 167-169). 

 

              Nas palavras de Miguel, pode-se notar um certo contentamento pela chegada à 

fazenda do velho Abdala, exatamente na festa de ferra do gado que, como se sabe, é um 

evento muito concorrido, com a presença de convidados, fazendeiros vizinhos, vaqueiros 

famosos e muita  cachaça.  Em meio a esses acontecimentos, Miguel é desafiado pelo dono da 

fazenda a montar uns poldros bravos. Empreitada que ele aproveita para revelar suas 

habilidades de grande vaqueiro, de quem um dia já fez cavalo bravo se ajoelhar no fogo e, 

com isso, se  aproximar de sua tão procurada Latife. 

              Observa-se também  que o desafio do velho turco  dirigido ao caboclo é aceito pelo  

patrão de Miguel,  confiante  nas habilidades do rapaz no trato com a vaquejada. Para Miguel,  

a atitude do patrão soa como um apoio moral de quem defende, a qualquer custo, a dignidade 

de sua tripulação posta à prova na figura do caboclo.  É o início de um grande torneio que tem 

de um lado, a figura do velho Abdala apostando na braveza de seus poldros e do outro lado, a 

figura do patrão de Miguel apostando nas habilidades do vaqueiro-cozinheiro.  

              Miguel, que já tomou alguns goles de cachaça,  está pronto para “enfrentar qualquer 

situação de disparate”. A cachaça, como já se mostrou anteriormente, funciona  para Miguel 

como uma espécie de elixir estimulador, despertando-lhe forças e habilidades sobrenaturais.  

              Pode-se dizer também, que mais uma vez o fogo está agindo na vida de Miguel, 

conforme a teoria de Bachelard (1999). Pois, além do fogo sexual que o impulsiona na 

geração de sua descendência, o caboclo também utiliza-se da aguardente como fogo 

estimulador de coragem para  realizar suas façanhas.  E, enquanto não acontece a montaria no 

poldro bravo, Miguel é desafiado a derrubar bezerros bravos para a ferra, tarefa que aceita 

com naturalidade,  só com a intenção de impressionar Latife, que nesse momento já se faz 

presente na trincheira do curral. E, pronto para a empreitada, Miguel dá preferência aos 

maiores e mais bravos bezerros, dominando a todos. ”Com a mão esquerda abaixei o 

pescoço, agarrado nas orelhas  e com  a mão direita quebrei o rabo até no toco, pra anca 

receber o ferro, o ferro em  brasa” (Monteiro, 1995:170). A vitória de Miguel sobre os 

bezerros bravos  dá ao caboclo credibilidade entre os amigos para o segundo desafio. 



 

               Dei o serviço dos bezerros por encerrado e fui tratar de beber mais uns tragos pra enfrentar 

a montação de cavalo brabo. Essa já era uma tarefa mais difícil, porque meu patrão tinha 

apostado. Mas também não faltou quem me oferecesse cachaça e quisesse brindar comigo 

aquele jeito que eu tinha de jogar bezerro na terra [...]. O cavalo mesmo já estava laçado 

encabrestado, cavando o chão com as patas e soprando vento pela venta, meio desconfiado. 

Era castanho liso, de crina e rabo pretos e tremia todo suado e arrepiado de tanta raiva 

[...]. Só me lembro mesmo do princípio e do fim da correira em saltos quando os vaqueiros 

sujigaram o cavalo de novo pra  facilitar a minha descida ( Monteiro, 1995:170-171).    

 

             As palavras do protagonista mostram cenas típicas de uma fazenda em ferra de gado.             

A bebida, as apostas, as farras com os bezerros, a montaria a cavalos bravos,  a participação  

de vaqueiros valentes e a presença de moças ricas. Por outro lado, a figura de um único 

homem lutando contra os animais bravos,  estabelece um diálogo da ferra de gado amazônica 

com a arena  dos gladiadores romanos (cf. Arruda & Piletti, 2002:73). Aqui, Miguel é um 

gladiador amazônida festejado aos goles de cachaça, aos gritos e aplausos de uma platéia 

assentada nas trincheiras de um  curral,  sob a “política de  pão e circo” da ferra de gado.      

              Depois de vencer os bezerros bravos, Miguel  monta um cavalo castanho que, apesar 

da braveza, lembra, pela cor, o cavalo  que ele montava na noite em que obrigou Precipício a 

se ajoelhar no fogo. O que pode ser visto como prenúncio de mais uma vitória e conseqüente 

aproximação do caboclo com a turca.   

               Pelas palavras do protagonista, pode-se notar na prova do cavalo bravo  um tom de 

sobrenatural quando ele diz que só se lembra do princípio e do fim da corrida. Nesse caso, 

pode-se dizer que são os aplausos que dão ao cavaleiro a certeza de um grande desempenho e 

que o torna merecedor de candidatar-se à queda de braço com Latife.   

 

               Seu Abdala, já ferrei o seu bezerro, já montei o seu cavalo, agora eu só quero é ganhar a 

minha novilha de prêmio. Todo mundo ali sabia que eu estava desafiando a filha do homem 

que estava bem ali presente,  toda vestida de vermelho. – Eu não tenho dúvida, seu Miguel, 

que o senhor por suas façanhas será logo o primeiro. Mas pra levar a minha novilha o 

senhor bem sabe qual é o trato: Latife, meu filha, vá logo pra varanda e se sente na sua 

mesa. E o senhor o que mais precisa? – Eu só preciso de mais um trago, seu Abdala, que 

luta de mulher com homem tem que ser sem consciência e com o sentido das forças às 

avessas no seu juízo. Joguei um pouco de cachaça no chão e dei uma cuspida de quase meio 

gole, pois toda aquela conversa de bêbado era pura sem-vergonhice ( Monteiro, 1995:171). 



              

              As palavras de Miguel dirigidas ao velho turco,  candidatando-se à luta de braço com 

sua filha,  denotam um grande desafio.  E, embora sua intenção seja apenas chegar bem perto  

da moça, o caboclo se impõe como um vitorioso, ao dizer que só quer agora ganhar a novilha 

como prêmio.  Desafio do qual só ele conhece o verdadeiro significado.  

               Percebe-se também, nos elogios que o fazendeiro tece ao caboclo, um certo ar de 

supremacia de sua filha sobre o vaqueiro, ao alertá-lo sobre a condição do prêmio e ao 

ordenar à filha que se dirija à varanda e aguarde pelo desafiante em sua mesa. Enquanto isso, 

o velho procura atender ao desafiante em seus preparativos para a luta, que só precisa  de um 

trago a mais de cachaça.  

                
               Fui dizendo logo pra ela que a luta que nós tínhamos que travar não era aquela, era outra. 

Eu  já tinha derrubado o garrote,  montado a  cavalo só pra apertar aquelas mãos e chegar 

bem perto daqueles olhos. Senti logo nas mãos da moça que a força que ela fazia já não era 

mais de luta e os seus olhos falavam muito mais do que se ela tivesse aberto a boca           

[...]. – Vamos marcar agora mesmo outro encontro, eu segredei pra ela. E ela só com os 

olhos me perguntava  onde. Nossas mãos é que fingiam de tal luta, enquanto eu resmungava 

como porre só pra facilitar nossa conversa. Nesse fingimento é que eu senti o aperto de mão 

que ela me dava [...]. Foi aí que, apertando bem a mão dela e dando uma piscada de olho 

feito boi manso, arriei a cabeça na mesa, pra que todos pensasse que eu estava capotando 

de porre. Também, só arriei  mesmo a cabeça quando senti que a mulher aceitava um novo 

encontro em outro lugar ( Monteiro, 1995:172).  

 

               Como se pode observar  na fala de Miguel,  ele não está nada interessada na queda 

de braço e muito menos em vencer a jovem turca. O caboclo deseja apenas marcar um 

encontro amoroso com a moça em um lugar mais discreto e seguro. Por isso, a suposta queda 

de braço não passa de um pretexto utilizado por Miguel para dar continuidade à formação de 

sua prole.  Seu ideal de liberdade centrado em sua descendência merece qualquer sacrifício. 

              Por outro lado, considerando-se a seriedade com que todos os desafios foram 

encarados por Miguel e o desfecho que tomou a queda de braço, pode-se deduzir que, para 

não levantar suspeita  e porque já havia demonstrado sinais de embriaguez, o caboclo resolve 

simular uma derrota,  baixando a cabeça sobre a mesa. 

             Disso se conclui que os olhares atentos dos convidados e do fazendeiro não são 

capazes de perceber a promessa de amor celebrada naquela queda de braço. Agora, Miguel e 



Latife  esperam tão-somente pelo momento oportuno, que tanto pode surgir em breve, como 

pode demandar muito tempo   

  

               Pois foi num dia de festa na beira do Amazonas que eu encontrei a dita moça pra cumprir 

nossa antiga promessa [...]. Mesmo quando ela se deitou no convés da lancha ainda             

me recebeu como se a gente fosse pra uma luta-ivre. Estendeu aquelas duas pernonas 

arregaçadas como que se colocasse os dois braços em cima da mesa. Era um amor                

de desafio, paresque, pra saber  quem tinha mais força. Eu lhe confesso que cheguei a sentir 

medo [...]. Ela paresque sentiu a minha dúvida e me puxou pra cima dela. Foi mesmo que   

eu montasse um cavalo brabo. Só que dessa viajada, em vez dela me jogar pra fora, ela mais 

que agarrava e me puxava pra dentro [...]. Ela sentiu que eu era homem também pela 

fervura  do meu sangue e pela demora das minhas forças. Pois com todo aquele tamanho, 

com toda aquela rompância  ela só disse estas palavras: – Agora eu sei por que tanto falam   

( Monteiro, 1995: 173-174).               

 

              O tempo no interior da Amazônia, como se pode observar em toda extensão da  

narrativa, é marcado por fenômenos sazonais, como enchentes e vazantes dos rios, ou 

acontecimentos sociais, como a ferra do gado, a festa do padroeiro. Assim, é que a vida de 

Miguel está sempre ligada a esses acontecimento, como é o caso de seu encontro amoroso 

com Latife, ocorrido em uma festa, à margem do rio Amazonas.   

               As declarações de Miguel sobre o ato amoroso mostram um momento de fragilidade 

do protagonista, quando ele chega a sentir medo diante do corpanzil desnudo da moça que, de 

acordo com a teoria de Eliade (2001: 47), remete à figura do dragão que precisa ser vencido 

para que o plano sociocultural que Miguel defende para a região venha se realizar dentro de 

seu ideal de liberdade, através de sua descendência. Esta afirmativa pode ser comprovada na 

investida do caboclo como um cavaleiro sobre o corpo da moça e no reconhecimento de sua 

virilidade por Latife quando, na consumação do ato amoroso afirma: “Agora eu sei por que 

tanto falam”. 

               

               Pois esse meu filho Calilo nasceu da quebra dessa força e da certeza desse segundo 

encontro. Só podia nascer um cabra como ele, sem nenhum temor de conveniência. Pena 

que tenha dado pra mascate, hoje chamado de marreteiro, na cidade, ou então, regatão de 

comércio. Eu sei que isso ele traz no sangue da outra raça transmitido por herança. Eu sei 

também que ele nem precisa fazer esse trabalho que paresque ele faz com gosto [...]. Mas, 

como ele é também meu filho, ele tem que ter um viver errante ( Monteiro, 1995:175). 



 

               O comportamento de Calilo como rapaz  destemido dá a seu pai um certo orgulho 

por considerar que agindo dessa forma, o rapaz vai lutar pelo ideal de liberdade defendido por 

Miguel para sua descendência. 

               Outro fato que está relacionado à liberdade é a profissão de comerciante que o rapaz 

herdou da  família de sua mãe. De acordo com Miguel, seu filho  não tem necessidade de 

fazer esse trabalho, mas exerce  com gosto a  profissão. Disso se depreende que Calilo, como 

filho de caboclo, deve viver livremente, sem se prender a lugar nenhum. Com base nessa 

afirmativa,  pode-se dizer que aí reside o equilíbrio das duas raças: um comerciante turco, nos 

caminhos errantes de um caboclo que vive sua liberdade como os demais filhos de Miguel, 

trabalhando pela Amazônia.  

              A continuidade da descendência de Miguel está condicionada a um encontro com 

uma negra livre da ilha de Pacoval. Mas, como ele mesmo informa, entrar naquele quilombo 

sempre foi  difícil, por ser uma comunidade fechada. Para realizar seu intento, Miguel vai 

contar com seu ofício de fogueteiro,  na festa de São Benedito,  padroeiro da Vila de Pacoval.                     

              O encontro com a negra se dá na  noite do ensaio geral do Marambiré quando, depois 

de apresentar uma prova do que seria a queima de fogos no dia da Festa, Miguel conquista a 

confiança dos negros e recebe o convite para assistir à reza e às danças dos melhores lugares.  

 

               O lundun é iniciado pela Rainha do Congo, uma negra imensa de gorda que ficava ainda 

muito maior com as saias rodadas e os colares enrolando e cobrindo as gorduras do 

pescoço. Carregava uma coroa dourada e prateada na cabeça e, na mão, um cetro cheio de 

fitas que usava pra tirar pra dança os cavalheiros. No princípio, a roda era feita só de 

negros participantes do cordão de brincantes: a Rainha ficava dançando no centro e os 

tambores e atabaques marcavam com força toda a cadência do ritmo [...]. Tomara o senhor 

visse aqueles negros sacudindo na dança toda a sua velhice. Pois não havia muita diferença  

dos rapazes que,  embora mais afoitos e ligeiros, não tinham aquele dominar da cadência no 

gingar das pernas e dos cotovelos. Os negros novos se misturavam no ferver da dança e 

faziam os seus passes imitando os mais antigos. Os seus saltos, as suas voltas e os seus 

bamboleios ainda eram uma dança que eles paresque tentavam às escondidas (Monteiro, 

1995: 180-181).  

             

              A descrição do protagonista apresenta imagens de uma dança afro-brasileira, onde, 

inicialmente, dá-se a descrição da Rainha do Congo iniciando o lundu. Esta dança, como bem 

lembra o protagonista, está ligada ao Marambiré que, de acordo com Paes Loureiro 



(1995:150), “é uma espécie de ‘congada’ amazônica, tradição de comunidades negras 

espalhadas em todo o Brasil”. Citando Aldo Arraes, Paes Loureiro (id) considera que a 

palavra  Maranbiré vem da denominação do Bloco “Meram do João Biré”. Acredita-se que, 

dirigido pela velha  Meram,  companheira do João Biré, o cordão de negros do Pacoval passa 

a chamar-se  Merambiré,  chegando ao estágio atual de Marambiré. 

             Ainda de acordo com a descrição da festa, apresentada por Miguel, depreende-se que 

o primeiro momento da dança é reservado para os mais habilidosos, uma espécie de grupo ou 

cordão oficial da dança. No segundo momento, como se pode ver, dá-se o que se poderia 

chamar de congratulação dos brincantes oficiais com os demais membros da comunidade, 

com a abertura da roda. Por outro lado, pode-se dizer que esse momento de participação 

comunitária  está ligado à  preservação da memória coletiva de que trata Renato Ortiz (1994), 

centrada no plano da vivência, como pode-se observar na fala de Miguel afirmando que         

“os negros novos se misturavam no ferver da dança e faziam os seus passes imitando os mais 

antigos” . 

 

                Em dado momento, os brincantes abriram a roda e cada um puxava de fora outro comparsa              

do meio do povo. Foi aí que eu fui puxado pra formar a roda grande. E paresque como 

merecimento, a Rainha do Congo me tirou pra primeira dança da roda aberta [...]. 

Caprichei bem no passo, porque eu sabia que, a partir daquele instante, a Rainha do Congo 

ia ser revezada por ouras damas de fora, que iam entrar na roda, pra poder tirar seus 

cavalheiros preferidos [...] Tinha dado um salto pra apanhar um lenço atirado no chão, com 

os dentes, quando vi entrar na roda, pra revezar a Rainha do Congo, uma negra  que 

parecia azougue de ligeira e leve leve no dançar de seu rodízio [...]. Eu sabia que o lundu  

só tem um momento em que a boca do cavalheiro chega bem perto do ouvido da dama [...]. 

Fiz  jeito de aproveitar bem esse momento: encostei a boca no pé do ouvido e falei. Sabia 

que ali mesmo ela não ia poder me responder nem por segredo. Mas, pelo balançar dos 

braços, pelo relampiar dos olhos e pelo brilhar dos dentes, eu vi que nosso encontro já 

estava marcado há que tempo (Monteiro,1995:181-182). 

 

               Pelas palavras de Miguel pode-se observar que mais uma vez o fogo está agindo de 

maneira positiva  em sua vida.  A partir do momento da experiência com os fogos de artifício 

como preparativo para o dia de São Benedito,  o caboclo torna-se merecedor de privilégios 

que a comunidade negra de Pacoval não concede a qualquer visitante. E disso ele tem 

consciência,  ao considerar um merecimento o fato de ser  tirado pela Rainha do Congo para a 

primeira dança da roda aberta ao público. Pode-se dizer também,  que a inserção de Miguel na 



roda de dança aberta configura-se como um intertexto cultural. Este diálogo entre a cultura 

cabocla e a cultura negra torna-se evidente no momento em o caboclo antecipa as etapas da 

dança, como é o caso do momento em que o cavalheiro, pondo o dedo no centro da cabeça da 

dama, para que ela dance rodando e abaixando-se até o chão, aproxima sua boca do ouvido 

dela (ibid., 182).  Para ele, esse é o momento oportuno para marcar seu encontro amoroso 

com a moça que ele escolheu para gerar seu filho negro.  

                Observa-se também que, igualmente às outras vezes, as mulheres sempre 

respondem às propostas amorosas de Miguel com os olhos e gestos inerentes às atividades 

que estão desenvolvendo no momento em que são assediadas. No caso da negra, a resposta  

está relacionada com o ritmo da dança, seu olhar e seu sorriso,  que dão a Miguel a certeza de 

que tudo vai dar certo. 

 

               Senti que aquele nosso encontro estava marcado há muito tempo nos olhares e passagens 

pelo rio. E se a negra era livre naquela água, solta no vento e toda brilhante de respingos, 

ali na rede ela exagerava a liberdade que ela tinha com tudo que fazia [...] Carne de negra é 

quente, conforme o senhor sabe. Mas a quentura que eu sentia nos braços, dos peitos e das 

coxas daquela negra me levava pro  maior perau de remanso mais profundo [...].   E boiava 

sem fôlego, sempre com sangue vivo na boca, como que se trouxesse estrelas brotando pelos 

olhos. Trazia gosto de água e barro, quando conseguia respirar dessas  funduras [...]. Pois 

esse meu filho, se o senhor visse hoje, pensava que ele não tinha  sido  feito assim com toda 

essa fervura do meu sangue [...]. Eu mesmo, no princípio, não via nada nele que puxasse  

pras minhas bandas. Mas foi só o negrão se pôr homem, foi logo querendo sair daquela ilha 

como indício de liberdade [...] Pra encurtar conversa, nem mesma a mãe dele sabe como 

esse meu filho conseguiu ser motorista. Da parte dela, as únicas coisas que  ele carregou 

consigo, quando deixou a ilha, foi a cor e o nome de Benedito (Monteiro, 1995: 183-184). 

 

              Pelas confissões de Miguel, percebe-se que, mesmo tendo o seu ato amoroso com a 

negra ocorrido em uma rede, ele sente-se como se estivesse imergindo nos remansos mais 

profundos de um rio, de onde retorna quase sem fôlego. Disso se depreende que, para o 

caboclo, o ato da concepção é um momento  cosmogônico,  em que ele busca ordenar o caos 

através  da união dos quatro elementos naturais (Bachelard,1999:132): o fogo, a água, o ar, e a 

terra representados nas imagens  sensoriais, como o calor dos seios da negra, o mergulho do 

caboclo no corpo  da amada, o fôlego que ele procura sempre para respirar e o gosto de água e 

barro advindo das profundezas de seu ato amoroso. Imagens que, como se observa, estão 



relacionadas com a liberdade vivida pela negra, nos rios da região, onde Miguel a conheceu. 

Liberdade que o caboclo deseja também para seu filho negro. 

               Por outro lado, as imagens sensoriais também estão ligadas ao pressentimento que o 

protagonista tem  de haver gerado um filho do sexo masculino, como  gosto de “sangue vivo 

na boca e estrelas brotando dos olhos”. Esse pressentimento é recorrente na vida do caboclo 

em todo ato de concepção de um filho. 

              Percebe-se ainda, que o ideal de liberdade do caboclo reflete-se fortemente em 

Benedito, quando decide deixar a ilha de Pacoval e assumir a profissão de motorista. Uma 

atitude que, como se pode notar, é motivo de contentamento para Miguel e estímulo para dar 

continuidade à sua descendência.  

 

               Quando tive vontade de fazer um filho meu em mulher paraíba, nunca pensei que saísse um 

Naurício como esse. Aliás, eu nem pensei nada, porque o convite, o convite partiu dela de 

repente. Queria-porque-queria tirar-raça comigo de qualquer jeito. Ela era uma mulher 

despachada e branca, muito branca,  com olhos muito claros e cabelos paresque de fogo em 

alvoroço. Era afamada na colônia da  terra-firme, por ser sempre ela que escolhia os 

machos. Não era acomodada e submissa como as mulheres das várzeas. Montava a cavalo 

escancarada: trabalhava na roça e usava cartucheira no ombro. Por isso, todo mundo 

conhecia ela pela redondeza ( Monteiro, 1995:186-187).  

 

              Pelo que se depreende da fala de Miguel, seu filho com a paraibana vem da 

insistência da mulher  querer  tirar  raça  com o caboclo.  Fato que dispensa o sacrifício a que 

ele se submetera na conquista das outras mulheres, chegando a cumprir uma espécie de prova 

para alcançar o seu intento. 

               Constata-se também, nas palavras de Miguel, uma avaliação comparativa entre          

a paraibana  e as mulheres ribeirinhas, ressaltando o espírito destemido da paraibana, tanto na 

vida profissional  com na vida amorosa. Este intertexto da cultura nordestina com a cultura 

amazônica, com relação ao comportamento feminino, fica mais acentuado ainda quando           

a paraibana, ao tomar a iniciativa no ato amoroso, isenta o caboclo de qualquer 

responsabilidade com ela e com o filho que ela procura. Estendendo-se esse diálogo                   

à mitologia grega, percebe-se  que a atitude da paraibana está relacionada com as Amazonas 

(Victoria, 2000: 10),  mulheres guerreiras, da Ásia Menor, que só precisavam de homens para 

gerar suas filhas, dispensando-os  em seguida. O contraponto da paraibana com as Amazonas 

reside no fato  de que às Amazonas só interessam as filhas e à paraibana só interessa um filho. 



 

               Foi preciso uma festa de santo pra eu espocar os meus foguetes e encontrar com esse         

outro meu destino. Ela foi logo me dizendo que não fazia questão de marido. Queria apenas        

um homem pra  ter um filho e nem fazia questão que o dito-cujo fosse pai ou desse o nome 

pro menino [...]. Já que a gente estava na festa, dançamos, bebemos e conversamos. Mas        

foi só. E na hora dos agarramentos foi ela que deu o primeiro sinal pra deixar a festa.              

Ela mesmo que escolheu o carro-de-boi, um bem longe, pra gente fazer deitado todo      

aquele trato combinado e firmado quase em silêncio. Ela queria-porque-queria um filho 

macho. Nisso ela insistiu e me fez jurar e confirmar o trato: tem que ser um filho homem – 

ela disse – tenho ciência dos seus préstimos e o senhor não pode desfeitar uma mulher            

( Monteiro, 1995:187).  

 

               O discurso do protagonista revela mais um encontro amoroso ocorrido em uma festa, 

onde ele chega  na condição de pirotécnico. Nesse caso, o caboclo não enfrenta as provas 

costumeiras para chegar até à moça. Ele é que é posto à prova quanto à sua especialidade de 

gerar somente  filhos do sexo masculino. Sua pretendente levado-o a juramento de que geraria 

mesmo um filho homem nela  e que nesse sentido ela não seria desconsiderada.  

                Pelas  declarações  do protagonista,  pode-se deduzir  que o que há de comum entre 

o caboclo e a paraibana é o fato de nenhum querer assumir compromisso conjugal. Sendo que 

a paraibana chega a isentá-lo de qualquer responsabilidade com ela e com o filho, o que já é 

uma constante na vida de Miguel, que sempre achou que os filhos são das suas mães e que ele 

não se apega a mulher nenhuma. 

 

               Meu nome é Lucília – ela disse [..]. E foi desmanchando logo toda aquela secura, 

desfazendo toda aquela braveza, e fazendo uns gestos de agrados e agrados que eu nunca 

que pensei que pudesse existir naquela mulher [...] Aí ela disse: olhe, não vá pedir pra eu 

tirar a roupa: tiro não, o lugar não é próprio: tiro não, mas temos que fazer um menino com 

gosto e amoleceu que só o senhor vendo. Pra falar a verdade, se a mulher, nos braços, já 

era uma coisa de dengos e mais trajeitos de carícia, embaixo de mim, então, ela virou uma 

cobra de tantas curvas e balanços. Nessas horas, o carro-de-boi já gemia e balançava, como 

se estivesse andando numa estrada cheia de buracos [...]. Mas mesmo assim, no momento 

propício, eu ainda tive o aviso: o gosto de sangue na boca, as cores verdes borbulhando 

pelos olhos e o cheiro de agreste exalando do nosso corpo. Ai eu senti que o filho homem 

estava feito e refeito conforme o nosso trato (Monteiro, 1995:188).  

 



               As palavras de Miguel revelam que a paraibana esteve sempre no controle do trato 

amoroso, do qual ele mais parece o executor. No entanto, o fato de ela ditar as regras, não lhe 

tirou o mérito de ser a mais feminina de todas, como se pode ver no momento em que dá o seu 

nome  e nos gestos de agrado que causaram surpresa ao parceiro, como ele mesmo informa. 

               Percebe-se também que, mesmo entregue às carícias da amada, Miguel estava atento 

aos sentimentos que prenunciam a concepção de um filho homem. E, dessa vez, com certa 

preocupação, pois ele estava ali para cumprir um trato. Essa idéia pode ser comprovada 

quando, após ter recebido o aviso, Miguel se certifica de que “o filho homem estava feito e 

refeito”,  conforme haviam tratado. 

 

                Mas lhe juro que nunca calculei que um filho meu, feito desse jeito, fosse virar guerrilheiro  

e subversivo. E olhe que ele era paresque o que nos préstimos mais se parecia comigo. 

Apesar do gosto pelas armas e da diferença da cor da pele e dos cabelos [...] Dele não falo 

mais porque é perigoso .O senhor, o senhor me entende. O senhor não é da polícia?              

O nome dele de batismo é Naurício, só isso eu lhe digo. Agora, o nome que ele adquiriu 

nesse serviço, acho que nem a mãe dele sabe. Diz que até barba ele tem agora. Barba ruiva. 

Barba crescida e ruiva, dessas paresque desses santos de igreja. Nisso ele deixou de ser 

parecido comigo; como o senhor vê, não tenho barba. E fora de Calilo que descende de 

turco, todos os meus filhos nasceram desvalidos de cabelos e com a minha cara lavada de 

caboco.  Lucília  mesmo diz que ele é só filho dela. Diz que herdou tudo de seus parentes da 

Paraíba. Eles é que viviam metidos no cangaço, nas volantes e nas brigas dos jagunços no 

Nordeste [...]. E o tino de mateiro, então, de encontrar atalhos, de procurar caminhos, 

serras e esconderijos, esse tino é parte também do meu sangue que ele carrega pra 

descobrir o mundo  (Monteiro, 1995:188-190).  

 

              Pelo que se observa nas declarações de Miguel, Naurício sempre foi um rapaz de 

muitas atividades e de espirito aventureiro, pelo que muito se parece com o caboclo. 

Fisicamente o rapaz apresenta acentuadas características maternas. O gosto pelas armas 

sempre foi uma característica do rapaz  que mais o  distanciou de seu pai. 

              Percebe-se também, que o fato de o rapaz ser um  guerrilheiro leva o caboclo a certas 

reservas no trato com pessoas estranhas, sempre achando que ali possa estar um informante da 

polícia. Fato que remete ao episódio da festa de Santo Antônio, quando Miguel foi cercado no 

morro pelos policiais que queriam prendê-lo. 

              O discurso do protagonista  revela que o espírito guerrilheiro que se desenvolve em 

Naurício é uma herança materna relacionada com o cangaço e as brigas de jagunços 



desenvolvidos no Nordeste. Mas a habilidade de mateiro é uma herança paterna que o rapaz 

carrega consigo para descobrir o mundo. A idéia de “descobrir o mundo”  tem no discurso de 

Miguel um tom de aprovação ao ideal de vida de seu  filho, ao mesmo tempo em que dialoga  

com os movimentos de guerrilha no interior da Amazônia.  

               A Guerrilha do Araguaia, a que remete a fala do protagonista, foi um movimento 

revolucionário que se desenvolveu no sul do Pará e norte de Goiás (atual Estado de 

Tocantins),  na  região do baixo Araguaia, contra a política autoritária do regime militar. 

Organizada pelo Partido Comunista do Brasil (PC do B), a guerrilha tem início em 1966, com  

a chegada dos primeiros líderes à região, mas a luta armada só se desenvolve entre 1972 e 

1974. Sufocada pela ditadura, a Guerrilha do Araguaia deixou na história as marcas de seu 

ideal de democracia escritas com letras de sangue. O terror imposto à população inocente e 

sofrida da região,  a tortura e as mortes praticadas contra guerrilheiros e supostos subversivos 

(cf. Mocellin, 1989: 53-56), mostram bem o que foi o  “ regime de terror ” imposto pela 

ditadura militar.  Um episódio do qual muito se envergonha a sociedade. Daí a reserva do 

protagonista ao falar de seu filho guerrilheiro,  mesmo vendo nele a continuidade de sua luta 

em favor da liberdade e da igualdade social. 

              A narrativa  de Miguel sobre sua descendência continua com o relato da concepção 

do sexto filho que ele gerou com uma portuguesa, depois de muito pensar sobre esse 

cruzamento de raças  e  dissipar todas as suas dúvidas. 

 

               A grande dúvida que eu tinha era fazer um filho com uma portuguesa. Não que fosse pela 

raça, que todas as raças são próprias  pra gerar o mundo. E as portuguesas que eu conhecia 

eram, quase todas, filhas de comerciantes. Também, as histórias de muito longe é que me 

davam essas desconfianças. Sempre me contavam que, durante anos, os portugueses 

tentaram fazer os índios e tribos escravos. Aqueles que não se rendiam, eles matavam [...]. 

Destruíram nações e nações de índios [...]. Será que eu podia cruzar um filho com uma raça 

que tinha derramada à toa o nosso sangue? Pois cruzei e já lhe conto. Pois, além dessas 

histórias mais antigas, ainda tinha as histórias dos cabanos que fizeram a revolução da 

cabanagem. Aí, já não era só índio que morria lutando. Era também muito caboco como eu, 

já misturado, que era preso e morto pela liberdade ( Monteiro, 1995:196-197). 

 

              O texto mostra que, pensando em ter um filho com uma portuguesa, Miguel reflete 

sobre o tratamento desumano dado pelos colonizadores aos índios durante a conquista e a 

colonização da Amazônia e ao povo da região durante a Colônia e início do Império. Como se 



vê, a grande dúvida de Miguel em gerar um filho como uma portuguesa tem origem na luta de 

classes: de um lado, os colonizadores e do outro, os colonizados. Esse intertexto  com a 

história do Brasil remete às lutas internas do povo pela liberdade.  

              No caso específico da Cabanagem, trata-se de uma revolução contra a dominação 

portuguesa na Amazônia, mas precisamente no Pará. Foi uma revolução  de caboclos, índios e 

negros, através da qual o povo chegou ao poder e nele se manteve por algum tempo. De 

acordo com Benedicto Monteiro (2001, fasc. 7), o movimento revolucionário cabano teve 

início em 1820, quando chegaram a Belém as primeiras idéias liberais. Mas foi no período 

regencial,  entre 1835 e 1840 que se deu a luta armada.  Para  Pasquele Di Paola  (1986:369), 

“ a Cabanagem foi uma revolução cultural e uma revolução armada. Os cabanos 

conseguiram conquistaram o poder e o governo não somente pelas armas, mas porque se 

apropriaram da cultura básica da burguesia em seu estágio revolucionário.”         

             A alusão de Miguel a massacres indígenas e à Cabanagem mostram um homem 

dividido entre o sentimento de vingança contra os portugueses  e o compromisso de continuar  

seu ideal de liberdade através da união das diversas  etnias.  

 

                Bem que eu podia fazer um filho só por vingança. Podia misturar meu sangue com uma 

portuguesinha virgem, mas então que fosse com muita raiva. Só que a vingança, como            

o senhor sabe, é um sentimento que não gera nada [...] Um filho  feito assim só podia nascer 

contra a natureza, mal-satisfeito com a vida, sem qualquer marca de esperança. Pois               

a portuguesinha escolhida pra ser a mãe desse meu filho misturado, com certeza não sabia 

nada sobre esses desencontros das nossas raças [...]. Joaquim Fogueteiro, ou Quim Foguete 

como  é conhecido, esse  herdou muito mais de mim mesmo do que do meu sangue. E me 

lembro como se fosse hoje, o senhor pensa, a hora que ele foi feito. Embora às pressas, 

como senhor sabe. ( Monteiro, 1995:197-198). 

  

              A mudança de atitude do protagonista em relação ao sentimento de vingança que  

movia contra os colonizadores pode ser vista como uma maneira de reafirmar seu ideal de 

reordenação da sociedade. O caboclo mostra-se consciente de que a unidade sociocultural de 

uma região só é possível com a participação harmoniosa de cada grupo étnico que a compõe.    

              Com isso, Miguel procura aproximar-se da portuguesa sem nenhum ressentimento. 

Pois, o filho que vai nascer desse encontro deve seguir um mundo de liberdade e de 

esperança, como os demais filhos do caboclo.  Assim é que, Joaquim Fogueteiro, além do 



sentimento festivo, herda também a profissão do pai, que se sente muito bem representado em 

seu filho pirotécnico. 

              Como nas demais ocasiões  de suas conquistas amorosas, Miguel procura aproximar-

se da portuguesa através de suas atividades profissionais que, sendo diversas, há sempre uma 

a lhe abrir  o caminho.  

 

                E como era na cidade, eu procurava fazer pro pai dela os preparativos da safra de 

castanha. Prometi também pro português que eu ia trabalhar com ele naquela safra. Como  

eu  era aviado cobiçado, bom na colheita da mata, fiquei logo tendo todas as regalias da 

casa. Fiquei assim com um empregado. Tecia aturais, costurava sacas de comboio, 

arrumava cangalhas pra burrada e ajudava no aviamento de todas as mercadorias do 

comércio. Fiquei sendo nesses dias até paresque um xerimbabo. E, nessas condições, eu 

tanto agradava ao patão como servia de espoleta pro namoro da portuguesinha com o 

estudante [...]. Foi aí que eu fui destacado pra levar a moça  a passeio de canoa e a cavalo           

( Monteiro, 1995: 199-200). 

 

               As declarações de Miguel, além de mostrarem sua estratégia utilizada para se 

aproximar da moça,  revelam também uma prática muito comum de que se utilizam os patrões 

para manter um bom trabalhador sob seu domínio, tirando-o da livre concorrência.  

              O trânsito livre pela propriedade e pela residência, prestando serviços gerais, dá ao 

trabalhador um certo orgulho pela confiança que o patrão lhe deposita, não levando em conta 

o salário que lhe é pago no intervalo da safra, quando tem remuneração. Ao trabalhador 

interessa o bom tratamento e a confiança; ao patrão, a mão-de-obra barata e a garantia de uma 

boa produção que lhe assegure lucro fácil. 

              O discurso do caboclo apresenta um rapaz muito simples e aparentemente ingênuo, a 

ponto de não despertar qualquer desconfiança no patrão com relação à sua filha. Esse nem 

mesmo sabe que ele serve  de ligação entre a portuguesa e seu namorado proibido. E assim, o 

caboclo  ganha  a confiança do patrão  para levar a moça a passeios nos campos e nos rios.  

 

               Num desses passeios, ela mesma requereu que eu fosse cada vez mais longe. E como era de 

canoa, depois de eu remar um bom-bocado, ela virou-se pra mim e perguntou como se fosse 

uma ordem: por que tu não tiras a camisa, não vês e não sentes que já estás todo ensopado? 

[...] Em silêncio, eu tirei a camisa e continuei remando [...]. Depois, também de repente, ela 

mesma pediu que eu encostasse pra descansar. E depois me perguntou, como se estivesse 

mandando: tu não queres tomar um banho nesta água? [...]. Amarrei a canoa e disse pra 



ela: agora a senhora se esconde que eu só tomo banho nu, nu em pêlo [...]. O certo                

é que, quando eu boiei, mal pude acreditar o que via ainda por dentro da água escorrendo           

na minha cara. Era a portuguesa quase em riba de mim, me olhando como se eu fosse um 

bicho encantado surgindo bem do fundo [...]. Foi aí que ela, sem se mexer, me perguntou 

com aquela ordem: então não queres me ensinar a nadar, hen, seu bobo? [...]. Nem cheguei 

a pensar nem a esboçar um simples gesto, quando ela caiu com roupa-e-tudo nos meus 

braços [...]. A sorte foi que a canoa tinha um estrado onde agente se deitou molhado               

e abraçado. O sangue se misturou logo com a própria água do nosso corpo. O aviso veio 

logo misturado com o sol e o vento: o filho estava feito. Aí eu senti que tinha feito um filho 

homem, mas em cima d’água, de bubuia, enquanto a canoa desgovernada vagava carregada 

pela correnteza ( Monteiro, 1995:201-204) 

               

              O discurso do protagonista  mostra que, diferentemente das demais vezes, não há, de 

nenhuma das partes, um convite explícito para o ato amoroso. Observa-se que o caboclo, 

como que por  um encante, além de despertar os desejos sexuais da moça, exerce um poder de 

atração sobre a jovem, de tal forma, que ela vai se aproximando gradativamente de seu 

silencioso pretendente.   

              Percebe-se também, neste caso, uma forte semelhança com a concepção de João 

Marreca, quando o caboclo imita o gestos do boto para atrair a moça.  Agora,  Miguel diz ser   

visto pela portuguesa “como se fosse um bicho encantado vindo do fundo ”. E, em seguida, 

aos pedidos de  que a  ensine a nadar, atira-se  nas águas como uma oferenda a Dom Juan. 

Nesse momento, os dois tomam a canoa, onde consumam o ato amoroso, atualizando, assim, 

o mito do boto  enquanto  sedutor de mulheres. 

              Observa-se ainda que, como em todos os atos amorosos, o caboclo recebe os sinais 

de que um filho homem está sendo concebido. A imagem da canoa com o casal seguindo          

a correnteza, pode ser visto como prenúncio de que aquele filho iria para muito distante de seu 

pai, confirmando, assim, a  teoria de Durand (2001: 96) de que“a água corrente é um amargo 

convite à viagem sem retorno”.  

 

                Pois esse filho só teve a dita de ser brasileiro pelo cruzar do sangue. Porque de cor                   

e nascimento, ele ficou sendo estrangeiro. Quem conhecia ele dizia que ele era um 

português da gema. Só que filho de outro pai e nascido em outras distâncias. Pois a menina 

teve que ser deportada pelo pai pra Portugal, a fim de ter a criança (Monteiro, 1995:204). 

 



              O sétimo filho de Miguel, diferentemente de Quin Foguete, que vive seu ideal de 

liberdade na metrópole, vai viver a mais perfeita liberdade dentro da natureza. Para isso o 

caboclo tem  que seguir floresta a dentro  para gerar um filho com uma índia.  

 

                Uma força me guiava, um encante me chamava pra fazer um filho numa índia brava. Os 

meus conhecimentos de mata também comandavam sem rumo essa minha caminhada [...]. 

Um filho meu com uma índia tinha que ser feito assim na natureza. Não queria ver um filho 

meu feito esses índios mansos, que servem aos padres de empregados, ou como esses que 
andam nas cidades servido de propaganda pró-Governo e de palhaços pra turistas. Por isso, 

as forças da terra e o azougue do meu sangue me guiavam por caminhos bem diversos. Até 

hoje,  não sei dizer quanto tempo durou essa minha viagem vivência pelas matas. Só depois 

de muito tempo foi que eu senti que andava feito doido atrás de uma índia, paresque                    

( Monteiro, 1995: 212-213). 

 

               As declarações do protagonista mostram que sua viagem pelas matas à procura de 

uma índia para concluir o projeto de sua descendência se dá de forma sobrenatural.  

Atendendo ao chamado de um encante e à orientação de uma força misteriosa, o caboclo 

utiliza-se de seus conhecimentos de mateiro apenas para seguir a esse chamado, uma vez que 

a orientação que o  conduz  nesta caminhada vem de forças sobrenaturais. 

              Pelo que se pode observar  na  fala do personagem, sua viagem ao interior da floresta 

está ligada ao fato de que este seu filho deve sentir-se bem livre e protegido de qualquer 

relacionamento com a sociedade dos brancos que possa levá-lo à subserviência e conseqüente 

perda de sua identidade. Esta idéia se confirma nas palavras do caboclo quando diz que não 

gostaria que este filho seu, a exemplo de índios mansos, servisse de empregado para padres, 

propaganda pró-governo e palhaço para turistas. Com isso, Miguel justifica sua inserção na 

mata,  numa viagem que já era quase uma vivência, abandonado no tempo, em busca de um 

lugar seguro para aquele que considera  filho seu com a natureza. 

 

               Depois que acabou meu mantimento, ainda comi muito peixe, muita caça e muita fruta do 

mato. Conhecia muitos costumes de índios que podia satisfazer as minhas poucas vontades. 

Mas não queria conviver com eles nem findar meus dias numa maloca. Eu sempre 

acreditava na força dos meus olhos e na quentura do meu sangue pra me ajudar a fazer um 

filho numa índia. Acho que foi isso: foi o olhar no sangue e o sangue no olhar; olhar 

sangrando  e o sangue grelando, que impediu que a indiazinha gritasse. Quando caí em 

cima dela, na beira do rio, nem lhe conto o modo como a bichinha me encarou já quase sem 



nenhum espanto. Não vou lhe contar o tempo que gastei pra me aproximar dessa índia em 

pleno mato. Levei tempos para encontrar ela sozinha, fora da companhia dos outros da 

maloca. Meninazinha ainda, mas sabidinha do ofício, ela paresque compreendeu logo que 

eu queria roubar ela pra levar comigo (Monteiro, 1995:213). 

 

               No discurso de Miguel,  pode-se notar que,  além do sacrifício a que ele se submete 

para se encontrar com a índia,  ele demonstra  grande afinidade com a floresta, a ponto de tirar  

da natureza o sustento para continuar sua empreitada, quanto tempo fosse necessário. 

Percebe-se também, que o caboclo possui conhecimentos básicos da vida indígena capaz de 

levá-lo a  viver  numa  maloca,  mas dispensa o convívio com a tribo para buscar livremente 

na floresta a mãe de seu filho índio, contando, para essa empreitada, com a força do seu olhar 

e a quentura do seu sangue para atrair e seduzir a jovem índia. Confiante nessas forças 

sobrenaturais, o caboclo passa o tempo necessário observando a índia em sua vida agreste até 

o momento que, convencido que não vai causar-lhe espanto, apresenta-se ela  na margem do 

rio, depois de tê-la observado durante o banho. E,  como pode-se observar na fala do caboclo, 

a índia não esboça  nenhum gesto de espanto e até deixa  transparecer que conhece a intenção 

do caboclo. Neste momento,  Miguel sente que está bem perto de gerar seu filho índio. No 

entanto, para deixar a índia bem à vontade, continua simulando passeios na floresta e, como 

ele diz,  depois do segundo  encontro,  ela é quem  o procura para os passeios (ibid., 214). 

 

                Quando demos por nós, já estávamos enroscados um no outro: primeiro no barro, depois na 

lama, até acabar por dentro d’água, rolando e nadando como peixe. Ou, quem sabe, até 

voando como pássaro [...]. E não posso dizer que, com essa índia, eu senti no exato 

momento o aviso que eu sempre sentia quando fazia um filho homem [...]. Mas em tudo eu 

sentia a natureza. Sentia que estava devolvendo o meu sangue e que o filho nascido daqueles 

eitos nunca mais ia ser visto. Era como se eu tivesse plantando uma árvore na floresta 

virgem, ou deixando escapar uma caça na clareira ou libertando um pássaro num céu bem 

alto ou derramando n’água um baita cardume de peixes vivos. Assim eu tinha entregue esse 

meu filho à natureza [...]. Quando penso nele sempre digo: Deus te livre, meu filho, dos 

perigos duma estrada ou duma fazenda, Deus te livre ainda mais das botas de sete léguas 

dessa  imundícia  de progresso (Monteiro, 1995:214-215). 

 

               No discurso acima,  Miguel  mostra-se realizado com a concepção de seu filho índio 

em plena mata e em completa sintonia  com a natureza.  Constata-se, na fala do personagem, 

um grande sentimento de liberdade e de reencontro com sua origem indígena. Pois, como se 



sabe, o caboclo é resultante da união do branco com o índio.  Por isso, a concepção do filho 

índio é vista pelo caboclo como devolução de sangue,  uma volta às origens.   

              O sentimento de liberdade de Miguel vai desde o  ato sexual, rolando pelo barro, pela 

lama e pela água até o pressentimento da concepção do filho como o plantio de uma árvore      

e a libertação de uma caça, de um pássaro e de um cardume de peixes que ele entrega à 

natureza,  juntamente com  este  filho que encerra  o ciclo de sua cosmogonia. 

               Percebe-se ainda,  que mais uma vez o plantio de uma árvore aparece na narrativa de 

Miguel como marco da existência humana. Tal episódio remete à teoria de Eliade (2001: 124)  

de que  “a  imagem da árvore não foi escolhida unicamente para simbolizar o Cosmos,  mas 

também para exprimir a Vida, a juventude, a imortalidade, a sapiência”.  

                O discurso do protagonista apresenta também uma grande preocupação com a vida 

do filho. Ele teme que a devastação da floresta,  causada pelo grandes projetos, pelo latifúndio 

e pela exploração desordenada  possa pôr  em risco a liberdade das tribos indígenas.  

 

 
2.3.3. O limiar de outra margem 

 

               Depois de narrar a formação de sua prole, Miguel dos Santos Prazeres se propõe a 

narrar um fato a que talvez seu interlocutor não dê crédito. No entanto, como o caboclo está  

preso pelas palavras ditas ao Geógrafo, sente-se na obrigação de contar-lhe mais uma história. 

Desta vez, uma espécie de segredo, que começa entre a dualidade do comportamento humano 

no trato com o mundo natural  do conhecimento científico e o mundo maravilhoso do 

imaginário social;  ou, com  as manifestações sagradas e as coisas  profanas. 

 

               Pela água, eu sei que o senhor andou atrás de mim por muito tempo. Mas, mesmo assim, 

nesta história que eu quero lhe contar, acho que o senhor não acredita muito. Eu só lhe 

conto porque o senhor atravessou várias margens [..]. Pensando que viajou um rio, o senhor 

às vezes atravessou um lago. Pensando que chegava num barranco, numa ribanceira, 

esbarrava era nas raízes de uma árvore [...[. Pensando que eram os rios que faziam as ilhas, 

viu que eram as ilhas que formavam os rios [...]. Talvez o senhor não acredite, justamente 

porque o senhor andava sempre entre as duas margens. E porque depois de todas essas 

dúvidas, incertezas, o senhor sempre viu a cor da água, o clarão do céu e as distâncias em 

forma de caminhos, sempre abertos. Mas, por causa dessas dúvidas, é que eu acho que o 

senhor nem acredite. E também por causa das verdades. Das verdades de quem sempre 



andou entre as duas margens. Mas eu só lhe conto mesmo esta história  porque o senhor não 

se atrapalhou nas cores vivas. E porque o senhor sempre viajou no rasto e no rumo das 

palavras (Monteiro, 1995: 216-217),  

 

              O discurso acima, chama atenção para o tipo de história que o protagonista pretende 

narrar a seu interlocutor. Uma história que não está relacionada com o conhecimento 

científico a que o Geógrafo, por sua formação acadêmica, possa estar preso. No entanto, como 

pessoa humana, o Geógrafo pode também acreditar numa outra forma de conhecimento 

relacionado com o mundo simbólico,  sem comprovação científica.  

            O Geógrafo, pelo que se depreende da fala de Miguel, chegou até ao caboclo por um 

caminho geográfico marcado pela cor da água e pelo céu aberto, mas pode ter-se enganado 

com relação aos acidentes geográficos que, no caso da Amazônia, têm uma conotação 

simbólica muito forte advinda do imaginário social. No entanto, se o Geógrafo conseguir 

desprender-se da delimitação das duas margem que ladeiam o conhecimento geográfico,            

é possível que dê crédito à história do caboclo,  que aponta para a terceira margem, firme no 

“imaginário enquanto ação eufêmica que transforma  o mundo” ( Durand, 2001:434). 

 

               Quantos atalhos o senhor não deve ter tomado por desânimo, por dúvida e até mesmo por 

descrença? Por isso tudo é que eu lhe digo essas coisas e lhe conto esta história. E pra mim 

não faz nenhuma diferença que o senhor acredite ou não acredite. Conto pela minha sina e 

pelo seu merecimento [...]. Conforme eu já lhe disse, larguei a lancha do regatão, depois de 

uma grande tempestade. Larguei de vontade própria, numa canoinha gita de reboque. Tinha 

passado um grande temporal que nos pegou de surpresa  já na travessia do lago. No 

terceiro tombo da lancha, eu vi que o nosso barco não agüentava. Ainda mais que a noite 

tinha escurecido num tal negro que não sobrava uma cor sequer na dobra de uma onda.         

A água vinha por todos os lados. Fora das águas também não se enxergava: eram as suas 

cores negras que molhavam (Monteiro, 1995:217-218). 

 

               Mesmo duvidoso de que seu interlocutor venha a acreditar em sua misteriosa 

história, Miguel acha que ele merece ouvi-la. É uma forma de dividir com alguém fases 

difíceis da vida e seguir a sua sina de contador de histórias.  Pela descrição que o protagonista 

faz do cenário,  pode-se detectar a gravidade do perigo em que se encontra envolto. A riqueza 

de detalhes mostra imagens do naufrágio da lancha e do protagonista preparando-se para 

enfrentar um rio tempestuoso, num episódio que lembra a travessia do Lago Grande.  

 



               Parecia que a noite inteira era líquida e se derramava por cima de nosso barco [...]. A 

chuva, de tanto negra que era, tinha ficado meio-branca ou sem cor,  paresque. Foi aí que 

deu um relâmpago que rasgou o mundo em dois pedaços. Não sei se o fogo entrou por 

dentro de mim ou se fui eu que entrei por dentro do fogo. A luz me cegou de repente e me 

iluminou inteiro só por dentro. O branco da luz virou de novo paresque em todas as cores 

[...]. E o negro de tanto negro virou de novo numa estranha claridade. Claridade que 

paresque era mais de pensamento. Senti também a cor cortante do vento zunindo em mil 

relances. Foi aí que o vento começou a abrandar e a chuva começou a afinar e a água toda 

tratou de se agasalhar só mesmo dentro do lago (Monteiro, 1995:218). 

 

              Pela fala do protagonista, percebe-se que, em sua luta contra a fúria da natureza surge 

um relâmpago a iluminar seu caminho e sua mente. Isso mostra que mais uma vez Miguel está 

envolvido com o fogo enquanto elemento de purificação. Tal fato pode ser comprovado 

quando  ele diz que a luz o cegou de repente e o iluminou por inteiro. Nesse caso,  pode-se 

dizer que Miguel torna-se um ser purificado para vencer a fúria das águas. Esta afirmativa 

encontra  ressonância  em Bachelard (1999:156), para quem “a luz não é apenas um símbolo, 

mas um agente de pureza ”. 

              Na fala do personagem sobre“um relâmpago que rasgou o mundo em dois pedaços”, 

configura-se um intertexto bíblico relacionado com a morte de Cristo, quando “o véu do 

Santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo” (Mc., 15, 37-38). Pela fala do 

protagonista, alusiva  à morte de Jesus, pode-se concluir que para o caboclo, abre-se uma 

passagem sobre as águas que, como ele mesmo afirma, acalmaram-se em seguida. Nesse caso, 

pode-se constatar mais um intertexto bíblico em que Jesus acalma a tempestade e caminha 

com Pedro sobre as águas ( cf. Mt.  14, 24-31). No caso do romance em estudo, é Miguel 

quem é  amparado na passagem  à  outra margem da história. 

 

               Foi só eu embarcar na  canoinha gita de reboque, como já lhe disse, e perder completamente 

o rumo das distâncias [...]. Reconheci o rio bem no fundo só pela claridade. Era uma 

claridade-água. Senti também uma clariaddade-céu e uma claridade-vento. Talvez o senhor 

não acredite e pergunte pelos meus companheiros de viagem. Mas eu já não sabia mais de 

nada, nem de onde é que vinha todo aquele luzimento. Paresque era uma réstia que me 

guiava. Eu já não sabia se era luz o que se estendia na minha frente. Foi aí que eu me 

distanciei muito, mas muito, muito das duas margens. Elas paresque ainda de longe me 

vigiavam. E,  quanto mais eu remava, mais a água ficava da cor da noite, da cor da luz, da 



cor do céu e da cor do vento. Cismei logo que fosse as maranhas d’algum encante: cobra-

grane, boto, buiúna , yara ou encante só da própria água ( Monteiro, 1995:219). 

 

              Pelas declarações do personagem, observa-se que ele se encontra à deriva em sua 

canoa, sem  saber que rumo seguir,  quando, de repente, sente-se guiado por um réstia de luz 

que o distancia  ainda mais das duas margens que parecem observá-lo à distância. Percebe-se 

ainda que,  o canoeiro,  em seu desejo de vencer,  insiste em remar naquelas águas cercadas de 

mistérios,  que ele chega a pensar em encantes das águas, numa analogia à crença popular dos 

ribeirinhos da Amazônia. 

              Tomando-se ainda a figura de Miguel em sua canoa a distanciar-se cada vez mais das 

duas margens, pode-se ouvir o mais afinado diálogo com A terceira margem do rio, de 

Guimarães Rosa,  a começar pelas pessoas que cercam ou que cercavam os dois protagonistas. 

Miguel, narrando sua própria história, refere-se aos companheiros de viagem que ficaram na 

lancha naufragando, enquanto ele tomava a canoa. O protagonista  em Guimarães Rosa (2001: 

81),  cuja história é narrada por  outra pessoa,  também deixa sua família, para aventurar-se 

em sua canoa, sob o olhar  observador do filho a segui-lo à distância. “ Enxerguei nosso pai, 

no enfim de uma hora, tão custosa para sobrevir: só assim, ele no ao-longe, sentado no fundo 

da canoa, suspendia no liso do rio”. 

              Pelo que se pode observar das imagens dos protagonistas, é possível dizer que tanto 

Miguel, quanto “Nosso pai”, em uma canoa, no meio de um rio, remetem a uma reflexão 

acerca de mudanças sociais. E tomando-se o rio como fio condutor da história, observa-se  

que o rio de Guimarães apresenta-se sereno como o pai que nele segue. Considerando-se o 

contexto histórico,  pode-se dizer que a calma do rio de Guimarães Rosa está relacionada  

com uma nova forma de  olhar a sociedade no Pós-Guerra (1945), a posteriori e com um certo 

distanciamento dos fatos. A tempestuosidade e os mistérios do rio de Monteiro e a luta de 

Miguel vêm de sua reflexão centrada no Pós-64, a posteriori dos fatos vivenciados pelo 

protagonista, em um passado recente de muita agitação política e indefinição da vida social. 

 

               Só a minha canoa gita flutuava. Flutuava com a cor, com o som, acho que até como flutua     

o pensamento. Um vento frio soprava como lâmina. Mas não cortava. Não cortava             

nem o céu, nem a noite e nem a água. Procurei, ainda, meu barco como se fosse a minha 

sombra. Como último socorro e último alento [...]. Quis me agarrar numa palavra: Deus, 

gritei  –  D-E-U-S. Eu mesmo, o senhor pensa, não escutei mais nada [...]. Tudo era espaço 

e tempo vago. Verde e vago. Verde vagomundo [...]. Pensei que era a morte, que eu estava 



morto. Pensei que eu estava bem no fundo. Mas nesse mesmo instante, nesse justo e exato 

momento, foi que a água e o céu se abriram e surgiu uma praia branca. Muito branca. 

Todos os verdes e todas as cores se resumiram naquela praia. E não tinha princípio nem 

fim: era uma distância. Era paresque também uma margem... mas uma outra margem... 

(Monteiro, 1995: 219-220).  

 

               Miguel vive um dos momentos mais difíceis de sua vida de ribeirinho. Sua canoa, 

embora resistindo ao vento e às ondas enfurecidas do rio Amazonas, segue desgovernada na 

escuridão. O caboclo que já passara por dificuldades semelhantes, não perde a esperança de 

mais uma vitória.  É quando  lança um grito a Deus e nota  que tudo se acalma, permitindo-lhe 

avistar ao longe uma praia branca. É nesse momento que se dá o limiar para a outra margem, 

onde Miguel aporta, depois de uma grande tempestade.  

              O sentimento de religiosidade é responsável pelo peso místico que o caboclo dá ao 

momento indefinido de sua luta. Ao lançar  um grito a  Deus, o protagonista  repete os gestos 

de Pedro (Mt., 14, 30), pedindo ao Senhor que o salve e o ajude em sua travessia. Assim é que 

Miguel, mas uma vez, dá demonstração de seus espírito religioso, a exemplo da promessa 

feita a Santo Antônio. Percebe-se, também, que é nesses fenômenos sobrenaturais, que 

envolvem a vida de Miguel na passagem para a outra margem, que reside sua dúvida de que 

seu interlocutor possa acreditar ou não em sua história, conforme se observou anteriormente.   

              Retomando o diálogo entre a obra de Benedicto Monteiro e a de Guimarães Rosa, 

pode-se dizer que a vertente literária regionalista da Geração de 45, representada sobretudo 

pelo escritor mineiro, prossegue no regionalismo amazônico através da “permanência 

realística do testemunho humano; da atração pelo trans-real, numa tentativa de justificar a 

condição humana por sua projeção no mundo mítico da arte; e na redescoberta da 

linguagem, como elemento de comunicação e como elemento que instaura o real, cria-o, 

plasma-o”  (Teles, 2001:24).  Como se pode observar,  é muito estreito o laço literário entre  

os dois escritores,  principalmente no que diz respeito à oralidade, como se observou no início 

deste trabalho, e  no trato com os problemas sociais de seu tempo. Tanto o romance de 

Monteiro como o conto de Guimarães, considerando a condição de uma sociedade que vive à 

margem da história, apontam para a possibilidade de um lugar – uma terceira margem  a ser 

conquistada. Em ambos os textos, tem-se a figura do pai numa canoa, entre as duas margens 

de um rio, como  um  Noé, no dilúvio de seu tempo. Tal imagem remete à teoria de Chevalier 

& Gheerbrant (2001:339), de que, em seu caráter passageiro,“ um dilúvio  não destrói senão 



porque as formas estão usadas e exauridas; mas ele é sempre seguido de uma nova 

humanidade e de uma nova história”.  

              No texto de Guimarães, tem-se um narrador em primeira pessoa contando os fatos a 

partir da experiência de vida de seu pai e de sua própria experiência. Em Monteiro, tem-se um 

narrador contando sua própria experiência de vida, também em primeira pessoa. Em ambos os 

textos, o relato se dá em forma de um grande monólogo interior e a posteriori dos fatos, como 

observa  D’Andrea  (1997) , referindo-se à obra de Guimarães Rosa.  

              O final de cada texto chama atenção por não apresentar solução ao problema, mas em 

sugerir, na sua forma inacabada, a possibilidade de um lugar como resposta à constante busca 

do homem, quer seja de caráter político, social ou cultural. O rio aparece aqui como um 

caminho a ser seguido. E os textos, em forma de monólogos reflexivos, cruzam-se na linha do 

tempo,  como um diálogo sobre o mesmo rio e do mesmo ponto de vista. 

     

              “... nessa água, que não pára, de longas beiras: e, eu, rio abaixo, rio a fora, rio a dentro  - 

rio” (  Guimarães Rosa, 2001:85). 

 

               “ E não tinha princípio nem fim: era uma distância. Era paresque também uma margem... 

mas uma outra margem...” ( Benedicto Monteiro, 1995:220). 

 

              Observa-se também, no decorrer da leitura, que o texto de Benedicto Monteiro, do 

ponto de vista do narrador, não tem a pretensão de repassar uma experiência, dada a 

impossibilidade da partilha ditada pela escritura romanesca. Com isso, limita-se a revelar uma 

vivência individual, onde o leitor é um observador da experiência alheia, como se observa  

também  no conto de Guimarães Rosa.   

              Narrador de sua própria experiência, Miguel reescreve as tradições de sua 

comunidade, o que o torna  representante de uma memória coletiva, pondo em evidência a 

vivência do povo da região. Como se pode observar no decorrer deste trabalho, Miguel é          

“o homem que ganhou honestamente sua vida sem sair de seu país e que conhece suas 

histórias e  tradições” ( Benjamin, 1985:198).  Por  isso, sua narrativa, centrada na oralidade, 

vai reordenando  os fragmentos da memória até reconstituir sua história, que é também a 

história de seu povo. Uma história em que o imaginário social dinamiza e orienta as 

transformações social,  política e cultural.            

              No caso específico do projeto sociocultural de Miguel, pode-se dizer que sua chegada 

à grande praia representa a realização de seu ideal de liberdade. No limiar para a outra 



margem, ele completa sua cosmogonia amazônica, indicando para sua descendência uma nova 

sociedade. Por outro lado, é possível detectar,  em toda extensão da narrativa, a busca de uma 

identidade multicultural. Miguel defende o hibridismo étnico-cultural, que rompe com o mito 

de uma identidade cultural una. Sua concepção de sociedade plural leva-o a gerar sete  filhos 

com sete mulheres de etnia e cultura diferentes, o que justifica a Amazônia como região 

bastante diversificada em termos étnico-culturais. Sua descendência formada pelas culturas 

indígena, portuguesa, cabocla, libanesa, africana, japonesa e nordestina responde pela 

formação populacional da Amazônia, principalmente do Pará, onde a concentração dessas 

etnias se dá  em  maior número.  

               Considerando o princípio romanesco da oralidade, pode-se dizer que Benedicto 

Monteiro  trabalha um narrador que se funde no discurso. A oralidade dos fatos narrados está 

contida na escritura, de forma tão natural e acentuada, que o seu romance pode se aproximar 

dos “romances falados” da concepção benjaminiana. No curso de uma linguagem de 

expressão oralizante,  seu texto dialoga com outros textos e com outras culturas, reafirmando 

na pluralidade cultural de uma sociedade diversificada a identidade cultural da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Considerações finais 
 

 

              A literatura, enquanto expressão sociocultural de uma região, procura revelar   

identidades culturais  com vistas a relacionar seus aspectos locais aos aspectos da cultura 

global. Isto é o que se pode observar claramente no romance Aquele um, de Benedicto 

Monteiro,  como  fonte reveladora da cultura da Amazônia paraense  e seu imaginário social. 

              Miguel dos Santos Prazeres, refletindo sobre  três momentos de sua vida, revela de 

forma alegórica, a vida sociocultural da região, apoiando-se na presença de três interlocutores 

implícitos a quem se dirige em seu monólogo interior e a quem se contrapõe ideológica e 

politicamente. Um discurso bivocal que, partindo da cultura amazônica, passa por outras 

culturas regionais em busca de um diálogo com alguns aspectos da cultura universal.  

               É sobre esses aspectos da cultura amazônica relacionados à cultura universal,  

inerentes ao discurso de Miguel,  que se tece aqui algumas considerações finais, sem a menor 

pretensão de concluir a discussão, tamanha é a riqueza sociocultural da obra. Não houve a 

intenção de se apresentar  uma leitura mítica do romance, mas dada a presença marcante do 

mito e da lenda no imaginário social da região, expressa livremente na obra, vã seria a busca 

de uma análise interpretativa, sem o auxílio da mitologia e do imaginário social. 

              Na análise do romance, procurou-se observar cuidadosamente os três momentos da 

narrativa, dentro de uma perspectiva de valorização dos aspectos telúricos relacionados à 

dialogicidade do discurso do narrador-protagonista. 

              No primeiro subcapítulo da análise,  entre o rio e a floresta: o topos da viagem, 

apresentam-se como pontos relevantes da cultura amazônica a ligação do homem com a 

natureza, seu espírito de religiosidade e seu desejo de transformação social muito bem 

representados na figura de Miguel, que instala  no romance  um contradiscurso  como reação à 

cultura da classe dominante. Este discurso de contestação prossegue como fio condutor de um 

ideal de liberdade por toda a narrativa. 

              Como herói problemático ou demoníaco, em sua comunhão e oposição com o mundo 

(Lukács, 2000), Miguel dos Santos Prazeres é protagonista de uma longa história 



ideologicamente marcada pela ditadura militar que se instala no país em 1964. A este         

regime autoritário Miguel procura reagir de maneira velada, buscando minar seu “sistema de 

valores” ( Jameson, 1972). Sua intervenção nesse caos se dá através do “imaginário como 

ação eufêmica que transforma o mundo” ( Durand, 2001a:434), apoiando-se fortemente no 

mito e na lenda para justificar seus poderes sobrenaturais.  

              Considera-se como ponto relevante neste subcapítulo o episódio da explosão dos 

fogos de artifício  no centro da cidade.  Nele, além de vencer a censura  sobre o sentimento 

religioso da sociedade  e preservar  a  tradição,  o protagonista  liberta-se do juramento de ser 

o maior bandido da Amazônia  e paga a Santo Antônio sua promessa. O sentimento de justiça 

advindo das ações do protagonista é comprovado nos intertextos bíblicos em que o caboclo 

assemelha-se  a Moisés, clamando pela população naquele monte  e a Jesus Cristo, entregando 

sua vida pelo povo. A simbologia do fogo purificador e a do morro como Centro do Mundo  

(Eliade, 2001), dão a Miguel a condição de um homem novo que se firma no centro da 

sociedade,  pronto para reconstruir  sua história que também é a história de seu povo. 

              O subcapítulo Miguel dos Santos Prazeres e a cosmogonia amazônica refere-se a          

fatos ocorridos nos chamados “anos de chumbo” da ditadura militar, período em que foi 

composto  O minossauro.  É um momento altamente alegórico da narrativa, em que o caboclo 

luta contra a repressão política do regime militar e sua política de ocupação da Amazônia. 

Neste momento, o mito como reconstrução da linguagem popular, instala-se na narrativa em 

busca de um diálogo com a linguagem oficial.  

              Observa-se que, para realizar seu ideal de liberdade, o protagonista  vence  grandes 

obstáculos, como o monstro de sete cabeças  –  o dragão da ditadura  -  metaforizado no 

delírio da febre, o cavalo Precipício, a mata mal-assombrada e a travessia do Lago Grande. 

Fatos que dão à narrativa um caráter épico e a Miguel a condição de herói da história de um  

povo.  Sua luta neste subcapítulo, além das questões socioculturais, alcança o campo da 

política de ocupação da Amazônia (Becker, 1998), contrapondo-se ao latifúndio, aos grandes 

projetos multinacionais, à ocupação desordenada e excludente da região. Por isso é que o 

caboclo se transforma em um minossauro  e percorre  a região sem muitos sacrifícios e sem 

ser percebido pelos menos avisados. 

              Nesse sentido, considera-se a travessia da mata mal-assombrada como um grande 

diálogo entre o regional  e o universal, em que, tanto Miguel quanto Dante vivem a dura 

experiência de uma noite na selva. Dante, em sua peregrinação pelo mundo ctoniano e 

Miguel, em sua cosmogonia amazônica, pelo verde e vago mundo. A importância deste 

intertexto reside na reatualização da simbologia da floresta por Benedicto Monteiro, quando 



apresenta a floresta amazônica como um lugar aberto ao convívio humano. Nesta alegoria, 

Miguel  apresenta-se como  grande defensor da região contra a ocupação desordenada de suas 

terras e a utilização indevida de suas riquezas. 

              No subcapítulo  um mundo de águas e seduções, destaca-se a figura do “ homem 

que fala no romance e sua palavra como objeto tanto de representação verbal como 

literária” (Bakhtim, 2002a)  representado por Miguel dos Santos Prazeres. Narrador de sua 

própria experiência, o caboclo conduz sua narrativa dentro da poética da oralidade, que 

inscreve a literatura  entre a fala e a escritura, conforme a teoria de Bakhtin (2002a). Aqui, o 

caboclo narra a formação de sua prole e sua chegada à terceira margem. 

               Considera-se que, após renascer do fogo,  no primeiro momento de sua narrativa e 

reordenar o mundo, no segundo passo de sua história, Miguel povoa o mundo por ele 

reordenado  e aponta para a possibilidade de um novo mundo – o paraíso - ,  completando, 

assim,  o grande diálogo com a criação do mundo,  neste terceiro momento de sua história. 

Miguel gera sete filhos com sete mulheres de etnias e culturas diferentes. Fato que vai 

culminar  com a formação da identidade cultural da região centrada num hibridismo ético-

cultural.  As culturas indígena, portuguesa, cabocla, libanesa, africana, japonesa e nordestina 

se entrelaçam e se enriquecem mutuamente, fazendo da Amazônia paraense uma região 

bastante diversificada do ponto de vista sociocultural.    

              Finalmente, pode-se dizer que o regionalismo em Aquele um apresenta uma 

fundamentação telúrica inovadora. Pois, além de retirar sua matéria e sua substância da 

realidade físico-cultural da região e transcender os limites do localismo, resgata elementos 

míticos de sua origem  na tradição romântica (Almeida, 1999) e o faz em  tom de  denúncia. 

Nele é marcante a vivência do povo ribeirinho da Amazônia paraense em sua realidade 

sociocultural e humana. O mito na obra de Benedicto Monteiro é visto como fonte inspiradora 

do imaginário popular e tem a função de tornar o homem  “capaz  de abolir o passado, de 

recomeçar sua vida e recriar o seu mundo” (Eliade, 2000). Assim é que Miguel, em sua 

cosmogonia,  constrói  um novo mundo e aponta em direção de uma nova sociedade. 
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	              No subcapítulo Regionalismo literário e identidade cultural discutem-se os diferentes aspectos do regionalismo na literatura e suas tendências ideológicas inerentes a cada momento de sua história,  buscando nas características fundamentais do regionalismo amazônico  o seu contato com os diferentes  regionalismos brasileiros. Examinam-se também neste subcapítulo, as possíveis relações dessas características com a formação de uma identidade cultural, levando-se em consideração, no caso específico da Amazônia, seu imaginário social com seus  mitos e suas lendas que influenciam, em grande parte, a formação sociocultural da região.


