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RESUMO 

 

 

Este trabalho visa contribuir para os estudos literários do discurso de dimensão 
regionalista do Nordeste, identificando as marcas presentes do discurso 
memorialista e da dicção do regionalismo nordestino de Trinta, observando s traços 
fundantes da obra Coivara da Memória (1991) em que a memória se configura 
como um fenômeno que se apresenta em muitas faces, conforme a feitura dos 
romances do Modernismo do Nordeste. Discurso privilegiado em nossa atualidade, o 
tema da memória vem despertando o interesse das mais variadas disciplinas e 
ciências, se configurando como dimensão importante na ficcionalidade brasileira. 
Nesta compreensão, buscamos observar como o autor de Coivara da Memória 
tenta recuperar o tempo vivido e fugidio, conforme sinaliza na narrativa, aliando o 
presente às suas lembranças de meninice. Nessa articulação, o narrador configura a 
personagem infantil em íntima solidariedade com o espaço do engenho. A memória 
do tempo encarrega-se de ficcionalizar a infância do narrador, alcançando sua 
maturidade, num entrelaçamento entre passado e presente. Voltado para o mundo 
açucareiro da região sergipana, onde viveu e vive o autor, o narrador de Coivara da 
Memória, redimensiona, entre a tradição e a reinvenção dos traços do Modernismo 
nordestino, se aproximando das escrituras de José Lins do Rego, notadamente pela 
tematização da fase da derrocada da economia açucareira e da consequente perda 
de prestígio dos senhores de engenho. Nesse sentido, buscamos verificar, na obra 
de Francisco Dantas, as permanências e as transfigurações das ideias-chave do 
Modernismo do Nordeste.  
 
 
Palavras-chave: Literatura, dimensão regional, memorialismo, modernismo do 
Nordeste. 
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RESUMEN 

 

 
 
Este trabajo visa contribuir para los estudios literarios del discurso de la dimensión 
regionalista del Nordeste, identificando las marcas presentes del discurso 
memorialista y  de la dicción del regionalismo nordestino de Treinta, observando, 
así, los trazos fundantes de la obra Coivara da Memoria (1991) en que la memoria 
se configura como un fenómeno que se presenta con muchas caras, conforme la  
hechura de las novelas  del Modernismo del Nordeste. Discurso privilegiado en 
nuestra actualidad, el tema de la memoria viene despertando el interés de las más 
variadas asignaturas y ciencias, configurándose como dimensión importante en la 
ficción brasileña En esta comprensión, buscamos observar como el autor de 
Coivara da Memória intenta recuperar el tiempo vivido y huidizo, conforme señala 
en la narrativa, aliando el presente a sus recuerdos de  niñez. En esa articulación, el 
narrador  configura el personaje infantil en íntima solidariedad con el espacio del 
ingenio. La memoria del tiempo se encarga de ficcionar la niñez del narrador, 
alcanzando su madurez, en un entrecruce entre pasado y presente. Direccionado 
para el mundo azucarero  de la región sergipana donde vivió y vive el autor, el 
narrador de la obra en estudio redimensiona, entre la tradición y la reinvención de 
los trazos del  Modernismo nordestito, acercándose de las escrituras de José Lins do 
Rego, notadamente por la temática de la fase de la derrocada de la economía 
azucarera  y la consecuente pérdida del prestigio de los señores de ingenio. En ese 
sentido,  buscamos verificar en la obra de Francisco Dantas las permanencias y las 
transfiguraciones  de las ideas claves del Modernismo del Nordeste.  
 
 
Palabras claves: Literatura, dimensión regional, memorialismo, modernismo del 

Nordeste.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

Delinearam-se, naqueles anos, as duas vertentes 
principais do modernismo literário brasileiro: a 
vertente do Sul [...] e o modernismo regionalista do 
Nordeste. 

Heloísa Toller Gomes 
 

No quadro da evolução da ficção brasileira, a literatura de feição regionalista, 

apesar de retroceder algumas vezes para um plano menos privilegiado da crítica, é 

uma das vertentes mais duradouras do Modernismo brasileiro (CANDIDO, 1985), 

continuando a oferecer sugestões à nossa narratividade no século XX e XXI, 

conforme demonstram as publicações romanescas de Francisco Dantas. Essa 

modalidade ficcional é compreendida, pelos escritores e pelos críticos, de formas 

diversas e variadas, ora através dos signos da simpatia ora através da rejeição e má 

fé analítica, a exemplo do adjetivo praga, com o qual foi usualmente qualificado, 

como sugere o texto, “Velha praga? Regionalismo literário brasileiro”, de Ligia 

Chiappini Moraes Leite, publicado em 1994. 

Emblemático do contexto literário brasileiro, em especial entre os anos Trinta 

e Quarenta do século passado, a narrativa de feitio regionalista recorre à 

observação dos dados documentais, dos aspectos do meio, num caminho pelo qual 

termina por alcançar a radicalidade humana, numa demonstração de sua força 

humanizadora, como reconhece Candido, defendendo o epíteto de super-

Regionalismo a estas obras, que conquistaram a universalidade o requinte ficcional: 

O Regionalismo, que o sucedeu e se estende até os nossos dias, foi uma 
busca do tipicamente brasileiro através das formas de encontro, surgidas do 
contato entre o meio ambiente europeu e o meio americano. Ao mesmo 
tempo documentário e idealizador, forneceu elementos para a auto 
identificação do homem brasileiro e também para uma série de projeções 
ideais [...] O que acontece é que ele se vai modificando e adaptando, 
superando as formas mais grosseiras até dar a impressão de que se 
dissolveu na generalidade dos temas universais [...] a cujo propósito seria 
cabível falar num super-Regionalismo (CANDIDO, 2002, p, 86-87). 
 

É oportuno lembrarmos que o olhar histórico e sociológico é imprescindível 

para compreendermos a evolução da atividade literária no Brasil, país marcado pela 

fatalidade histórica do colonialismo, destituído de sua cultura original, obrigado, 

portanto, a importar os modelos culturais europeus, notadamente os de seu sistema 
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linguístico e de seus códigos estéticos, além da procura incessante dos nossos 

traços culturais originais, dissolvidos pela nossa mestiçagem cultural. 

Em sua História Concisa da Literatura, Bosi (1995), alerta-nos para um 

ponto que merece destaque no estudo do processo de colonialismo, afirma que nos 

primeiros séculos, os ciclos de ocupação e de exploração formaram ilhas sociais 

(Bahia, Pernambuco, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo), que deram a colônia a 

fisionomia de um arquipélago cultural. Deste modo, as ilhas eram vistas, também, 

por sua dimensão temporal, na dimensão temporal, como movimentos sucessivos 

desde o século XVI até a independência, o que facilitou, sobretudo, o surgimento do 

regionalismo. Este alerta de Bosi (1995), permite concluir que a divisão do Brasil em 

“subsistemas regionais”, deve ser vista e estendida como uma marca histórica que 

perdura até nossos dias, tanto econômica como culturalmente em todo o país. 

Nessa linha de pensamento, caminham as reflexões de Clodomir Viana Moog, 

condensas em sua obra, Uma interpretação da literatura brasileira: um 

arquipélago cultural (1983) e as de Afrânio Coutinho, em seu livro A literatura no 

Brasil (2001). 

Nessa compreensão, este estudo De volta ao engenho: o discurso 

regionalista nordestino nos finais do século XX  se propõe  analisar a revisitação 

da narrativa de Trinta, e de sua temática acerca da sociedade açucareira, após um 

considerável período de ausência, em nossa discursividade. Para tanto, 

escolhemos, como objeto discursivo de análise, a obra, Coivara da Memória, 

publicada em 1991, pelo escritor sergipano, Francisco Dantas.   

Espécie de fruto temporão, a narrativa de Francisco Dantas reatualiza, com 

inventividade, o discurso que notabilizou, na década de Trinta, os escritores 

paraibanos, José de Américo de Almeida (A bagaceira, 1928) e, principalmente, 

José Lins do Rego, com o seu ciclo literário sobre o mundo da cana-de-açúcar. 

Nessa reatualização, Francisco Dantas elabora seu discurso marcado por 

uma intensa carga poética, servindo-se, além do seu talento, do seu conhecimento 

sobre a língua portuguesa brasileira, com forte presença da oralidade em suas 

metáforas, comparações e neologismos, num arranjo linguístico de acentuada 

criatividade. Assim, a oralidade, característica do código discursivo da escritura de 

cunho regionalista, se constitui na obra em análise como recurso expressivo 

importante para a caracterização cultural do espaço nordestino do engenho 

canavieiro.  
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Caracterizando-se como um discurso que eleva a região à categoria de 

nação, e dela retirando os traços gerais de brasilidade, o discurso modernista 

nordestino é esboçado durante o período do regionalismo romântico com a obra, O 

Cabeleira, de Franklin Távora, publicado em 1876. No prefácio da obra, o escritor 

expõe sua concepção acerca do discurso literário no Brasil, indicando a ficção 

nordestina com receptáculo do cerne de brasilidade. Em seu desdobramento, 

Franklin Távora alça a nossa região a núcleo brasileiro, propriamente dito,  enquanto 

defende a separação literária ente o Nordeste e o Centro-Sul, conforme exprime o 

escritor cearense no fragmento abaixo: 

 

As letras têm, como a política, certo caráter geográfico; mais do Norte, 
porém, do que no Sul abundam os elementos para a formação de uma 
literatura propriamente brasileira, filha da terra. A razão é obvia: o Norte 
ainda não foi invadido como está sendo o Sul de dia em dia pelo 
estrangeiro. 

(TÁVORA, 1973, 15) 
 

Essas perspectivas de cunho identitário-literário, que despertou certa 

animosidade crítica ao regionalismo que, embora integre o acervo literário de nosso 

país, é considerado como o “primo pobre”. Távora a aponta, também, para uma 

visão que, historicamente, encobre a nossa região. Contra essa visão se oporia o 

crítico Antonio Candido, em seu ensaio “Literatura e subdesenvolvimento”, 

integrante da obra  A educação pela noite & outros ensaios, publicada em 1987. 

Estudioso do discurso literário em sua relação com a sociedade, Antonio 

Candido não apenas distingue a pertinência e longevidade do discurso literário de 

teor regionalista, como também lhe reconhece a qualidade literária de muitas obras, 

especialmente as do romance nordestino de Trinta, advogando a tese – certíssima 

como comprova a obra de Francisco Dantas – de que essa discursividade, não 

apenas não se extinguiu, como também não perdeu sua legitimidade, como 

desejavam  alguns  críticos literário e, que,  para além  da contribuição estética à 

literatura brasileira, tem sido  decisiva para “ todo o País ter tomado consciência de 

uma parte vital , o Nordeste, representado na realidade viva e autônoma da 

literatura” (CANDIDO, 1987, p. 187).: 

Nessa linha de pensamento, este estudo tem por objetivo observar a maneira 

pela qual  o autor Coivara da Memória reatualiza o ideário estético do Modernismo 
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do Nordeste, em fins do século XX, com o objetivo de contribuir para os estudos 

literários, notadamente os de tematização do locus regional. 

Nesse objetivo central, e também cientes, das profundas mudanças sociais 

que permearam o hiato entre a produção discursiva de Trinta e o contexto do 

discurso de Francisco Dantas, apoiamo-nos, basicamente, nas recorrentes 

avaliações de Antonio Candido acerca do romance no Nordeste Aos escritos de 

Antonio Candido, aliamos as ponderações do historiador Stuart Schwartz, voltado 

para o universo do engenho no Nordeste do Brasil.  

No que trata da relação entre memória e literatura, apoiamo-nos nos estudos 

de Henri Bergson, Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o 

espírito, escrito em 1939; as verificações de Maurice Halbwachs, sintetizada na 

obra, A memória coletiva, de 1950 e as contribuições mais recentes de Jacques Le 

Goff (1958), como também de  Vygotsky,em especial seu escrito A Construção do 

pensamento e da linguagem, traduzida no Brasil pelo escritor e tradutor Paulo 

Bezerra (2001). Quanto à permanência dos vieses regionais, entre variados escritos, 

nos debruçamos sobre A tradição regionalista no romance brasileiro, de José 

Maurício de Almeida, publicada em 1999. 

Em relação ao nosso modo de leitura, valemo-nos das formulações do teórico 

e crítico brasileiro, Antonio Candido, mais precisamente de sua teoria interpretativa, 

conhecida como crítica integral, expressa em sua obra Literatura e sociedade: 

estudos de teoria e história literária (1985). Nesta, Candido não estabelece apenas 

as formas de apreensão da sociedade nos discursos literários, mas também 

reconhece a legitimidade da análise dos elementos mais expressivos da obra, 

responsáveis pelo entendimento e compreensão coerente da tessitura romanesca, 

conforme explicita abaixo:  

 
Uma crítica que se queira integral deixará de ser unilateralmente 
sociológica, psicológica ou linguística, para utilizar livremente os elementos 
capazes de conduzirem a uma interpretação coerente. Mas nada impede 
que cada crítico ressalte o elemento da sua preferência, desde que o utilize 
como componente da estruturação da obra (CANDIDO, 1985, 7). 

 

Nesse percurso, dividimos nossa leitura em cinco momentos. No primeiro, 

tratamos da renovação literária na Europa Ocidental, durante os fins do século XIX e 

princípios do século XX. Num segundo momento, nos voltamos para os movimentos 

vanguardistas na América Latina. Na terceira parte nos ocupamos das experiências 
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vanguardistas que constituem o Modernismo no Brasil; no quarto momento, nos 

debruçamos sobre a  relação entre a memória e a discurso romanesco e, finalmente, 

procedemos à leitura de  Coivara da Memória. 
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CAPÍTULO I 
 

A RENOVAÇÃO LITERÁRIA NO OCIDENTE EM FINS DO SÉCULO 
XIX E INÍCIOS DO SÉCULO XX: AS VANGUARDAS EUROPEIAS 

 
 

Mas esses “tempos modernos”  traziam seus 
limites: veneno e antídoto, a ciência representava, 
ao mesmo tempo, a utopia e seu calvário. 

Angela Marques da Costa 
Lilia Moritz Schwarcz 

 
 

O final do século XIX, remonta-nos a uma sociedade assinalada por um clima 

de muito luxo e sofisticação. No alvorecer do século XX, acreditava-se nos 

confortáveis valores de um contexto em que as verdades religiosas e a devoção à 

pátria não tinham sido atingidas pelas guerras mundiais, pela revolução comunista 

ou pela alteração do mundo que encurtava as distâncias através das viagens aéreas 

e dos transportes de massa. 

Os grandes símbolos desse momento são a luz e a velocidade. A luz elétrica 

era o ponto de atração na Exposição Universal de Paris, também  conhecida como 

“festa eletricidade”. Tão sui generis,  a exposição foi aberta em 14 de abril de 1900. 

A festa eletricidade abria-se com um palácio monumental, totalmente iluminado por 

12 mil lâmpadas. No topo do “Pavilhão da Eletricidade”, uma estrela gigantesca 

pontificava e era o emblema de uma humanidade marcada por inovações 

tecnológicas. 

O evento apresentou trabalhos extraordinários, por exemplo, a mágica nas 

aldeias tribais, nas exóticas danças e outras artes espalhadas no grande evento. De 

trem ou de barco podia-se chegar ao Mediterrâneo ou a Moscou e Pequim, sem sair 

de Paris. Era arte que envolvia o Cinema, filmes no Grande Café de Paris. O mundo 

inteiro podia ser visto em um só lugar. Personagens singulares se destacavam: a luz 

e a velocidade, o progresso e a civilização. O século XIX foi considerado “século das 

luzes”. A velocidade e o transporte de massa foram personagens de um novo tempo. 

Coincidentemente o metrô de Paris foi inaugurado em julho de 1900. Tal criação 

dava início a uma nova era, já avançada pelos bondes e pela ferrovia. Esse foi um 

emblema do século XIX, pois dominou os transportes terrestres até a Primeira 

Guerra Mundial. Também não podemos nos esquecer dos automóveis que 
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começavam a chegar, fazendo parte do dia-a-dia das ruas mais importantes dos 

centros europeus e dos estadunidenses. 

Em 1898, o nosso Alberto Santos Dumont experimentou um modelo dirigível 

de balão equipado com motor. O tempo com ele diminuía e a própria noção de 

espaço. No dia 12 de dezembro de 1901, começava o “tempo do rádio”. As 

novidades eram muitas, dando margem ao encantamento das pessoas. Tantas 

inovações davam oportunidade a uma fase dinâmica da economia internacional que 

começou nos fins do século XIX até meados do século XX. 

O caráter global da economia capitalista consolida-se no século XIX. O 

historiador Nicolau Sevcenko, mostra que essa dinâmica está vinculada à Revolução 

Industrial do meio do século, um surto da economia industrializada pautada em três 

elementos: o ferro, o carvão e as máquinas a vapor. Essa Revolução Industrial, 

também chamada de Científico-Tecnológica, aconteceu, sobretudo, na década de 

1870. Essa revolução gerou mudanças de impacto nos mais diferentes setores: 

indústria, microbiologia, farmacologia, medicina, higiene e profilaxia. Era o “mundo 

moderno” que aparecia. Hoje ele nos parece tão comum, como se sempre o tivesse 

sido. Diante de tamanha evolução, registraram-se os veículos e as relações 

internacionais se intensificaram. (COSTA, 2000).  

Em meio ao avanço das relações exteriores um fato merece destaque: o da 

rainha Vitória, da Inglaterra, que em 1900 comandava o grande império da história 

ocidental, que depois de governar por quase 64 anos, morreu em 22 de janeiro de 

1901 e tornou-se emblema de uma era. Seu reinado foi marcado pelo domínio 

político militar, pela imposição de um modelo de moral, numa época em que o 

puritanismo predominava nos hábitos e costumes.  

Com a política de expansão europeia, o resultado veio a marcar todo o 

século. Revoltas e guerras aconteceram, somente abafadas a partir das estratégias 

inteligentes da Europa.  

No campo literário, se sobressaem os movimentos vanguardistas, que 

contaminariam todo o continente. São tempos de impacto e de subversão. Nesse 

sentido, as vanguardas europeias nascem e se alimentam de um contexto europeu 

marcado por avanços tecnológicos e conturbadas oscilações políticas e sociais. 

Esse momento de modificações e rupturas proporcionou o surgimento desses 

movimentos na arte e na literatura europeia, tais como o Futurismo (1909), 
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Expressionismo (1910), Cubismo (1913), Dadaísmo (1916) e Surrealismo (1924), 

numa ambicionada renovação libertária da expressão estético-literária. 

As Vanguardas Europeias - Futurismo, Expressionismo, Dadaísmo, Cubismo 

e Surrealismo - inovaram todas as artes, inclusive a literatura, como movimento 

revolucionário da modernidade. Esse termo, vindo do francês avant-garde foi a 

princípio, um empréstimo da semântica de cunho militar ao movimento artístico em 

tela, conotando metaforicamente a expressão “marcha na frente”, daí anunciando o 

seu caráter antitradicional e combativo em busca de caminhos inéditos para a arte 

que se desenvolveria no futuro que, segundo Berman (1987, p. 18), desenvolvia-se 

em uma atmosfera “[...] de agitação e turbulência, aturdimento psíquico e 

embriaguez, expansão das possibilidades de experiência e destruição das barreiras 

morais e dos compromissos pessoais, auto-expansão e autodesordem, [...]”. 

Entretanto, Poggioli (1986) pontuou que a acepção de vanguardas, no sentido 

estético-literário e artístico, contextualizado no Modernismo, só se instaurou a partir 

de Baudelaire, passando a assumir a semântica pela qual se conhece até os dias 

atuais, isto é, quando artistas das mais diversas estéticas artísticas começaram a se 

autodenominar vanguardistas. Risério (1995), utilizando a expressão “vanguarda 

artística”, chama a atenção para o caráter heterogêneo da expressão, argumentando 

que se  trata de um movimento de renovação estética que prescinde qualquer 

tentativa de precisão terminológica absoluta, posto que lhe é peculiar o espírito 

inovador, pioneiro e revolucionário. O autor sintetiza, afirmando que é a partir da 

vanguarda que se gera a modernidade que se desenvolve até os dias atuais. 

Contemporâneo do futurismo italiano e do cubismo francês, conforme 

assevera Gilberto Mendonça Teles, a nova poesia da Alemanha passou a ter 

assento nas artes, na política, nas mais diversas atividades do pensar, como 

salienta Teles, aproximando o clima alemão do que se vivia no Ocidente europeu: 

 
O homem alemão. Tal como o europeu, de modo um geral, já não se 
contentava com a realidade objetiva e queria encontrar na vida interior os 
elementos de sua salvação. Daí por que o expressionismo se faz sentir em 
todas as formas de relações: nas artes, na política, na filosofia e na religião. 
Foi mais do que um simples movimento artístico, foi uma revolução cultural 
que superou em unidade e coerência as ruidosas manifestações futuristas e 
antecipou claramente alguns aspectos essenciais do surrealismo (TELES, 
1997, p. 99).  

 

Ainda de acordo com autor, no que tange ao cubismo, o modernismo ou a 

avant-garde dos franceses, é conhecido entre nós o nome de cubismo ou, mais 
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precisamente, de cubismo literário. Uma das tentativas século passado com relação 

à arte, foi a aproximação de todas elas, de maneira que uma influenciasse a outra 

para atingir a popularização de técnicas e linguagens novas. Na época dos ismos, a 

pintura, a música, a literatura, a escultura e a arquitetura, sem deixar de lado as 

preocupações filosóficas e religiosas, foram motivadas pelo expressionismo. Em 

Paris, sob a efervescência da belle époque, a inquietação intelectual, fazia com que 

os artistas participassem das mesmas boêmias e, juntos, produzissem os seus 

manifestos. Simbolismo, mesmo fracassado era alvo de debates, principalmente as 

obras de Rimbaud. Por volta de 1910, a crítica começou a aproximá-lo de 

Boudelaire. Apolinaire é o mais importante poeta do Cubismo ou da literatura 

francesa da primeira grande guerra.   

A história do futurismo cujo berço é Itália, é uma das mais estudadas no meio 

das vanguardas europeias, destacou-se, ainda, a de seu líder Filipo Tomazo 

Marinetti. Com mais de trinta manifestos sobre literatura, pintura, escultura, música, 

arte mecânica, mulher, moral, luxuria etc. Sobre Marinetti foram feitas conferências, 

polêmicas, ruídos e escândalos em vários países. Ele influenciou a várias literaturas 

modernas. Muitos não o quiseram reconhecê-lo, assim como é o caso dos nossos 

primeiros modernistas.   

Marinetti foi um jovem que nasceu rico, pois era filho de pai abastado. Teve 

uma formação plural, pois viveu sempre em lugares de cultura privilegiada. Nasceu 

no Egito, tendo uma infância luxuosa em Alexandria, onde estudou com os jesuítas e 

fundou sua primeira revista estético-literária, o Papyrus. De lá veio para Paris, onde 

estudou na Sorbone e frequentou as boêmias intelectuais, onde fez grandes amigos 

entre decadentistas e simbolistas. Publicou seus primeiros trabalhos literários na 

revista franco-italiana Anthologie-revue de France e d`Italie, editada em Milão, 

manifestando-se contra a Tríplice Aliança. Logo depois, em 1902, publicou em Paris 

seu primeiro livro de poemas, La conquête dês etoiles. Depois, já em 1905, em 

Milão, Marinetti fundou a revista pré-futurista, que servia para renovar as letras 

italianas. E a 20 de fevereiro de 1909, o jornal Le Figaro publicou o seu primeiro 

manifesto futurista (Le Futurisme). Daí em diante a vida de Marinetti transformou-se, 

de modo que passou a dedicar a sua vida teórica e prática ao futurismo. Depois, em 

1921 Marinetti apresentou um outro manifesto de importância – o do tactilismo, em 

que se estuda e desenvolve a arte do tato, ou seja, comunicação espiritual 
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desenvolvida através da epiderme. Pregou com intensidade o Amor e a Amizade 

(TELES, 1977). 
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CAPÍTULO II 
 

OS MOVIMENTOS VANGUARDISTAS NA AMÉRICA LATINA 

 

 

Formar livremente, pensar livremente. Este é o 
legado verdadeiramente radical do “espírito novo” 
que as vanguardas latino-americanas transmitiram 
aos seus respectivos contextos nacionais.  
 

                                                  Jorge Schartz. 
 

Sobre as vanguardas, Teles (1977, p. 290) apresenta sua gênese na reação à 

arte da Belle Époque, que:  

 

[b] estavam sob o signo da desorganização do universo artístico de sua 
época. [b] uns, como o futurismo e o dadaísmo, queriam a destruição do 
passado e a negação total dos valores estéticos presentes; e outros, como 
o expressionismo e o cubismo, viam na destruição a possibilidade de 
construção de uma nova ordem superior. No fundo eram, portanto, 
tendências organizadoras de uma nova estrutura estética e social. 

 

De acordo com o referido estudioso, nesse cenário, as várias correntes 

estéticas se comunicavam e compartilhavam, entre si, novas experimentações em 

que uma influenciava a outra, popularizando novas técnicas e linguagens e 

renovando a arte: 

 

[...] os poetas assimilando as técnicas pictóricas, os pintores se apoiando nas 
ideias filosóficas e poéticas. Isso concorreria para que o termo cubista, 
inicialmente aplicado à pintura, passasse também a designar um tipo de 
poesia em que a realidade era também fracionada e expressa através de 
planos superpostos e simultâneos. [...] (TELES, 1977, p.108). 

 

 

As vanguardas latino-americanas reúnem várias características de 

modernidade. Já nos anos 10 a necessidade de mudar a estética tradicional foi 

marcada pela influência simbolista decadentista. Seguindo a tradição de Marinetti, 

Vicente Huidobro converteu - se personagem principal do movimento por ele mesmo 

criado - o Criacionismo. 

Huidobro foi a Paris, principal centro da revolução estética do século XX. 

Levou dois livros muito pueris: Ecos Del Alma, 1911, e Adán, 1916. Além desses 



 22

livros de poemas levou o manifesto Nom Serviam, 1914, e ainda, e ainda outro livro 

El Espejo del agua, 1916, onde está o famoso poema programa “Arte Poética”. Nos 

primeiros textos aparecem as ideias da teoria criacionista: era uma arte 

antimimética, onde predomina o racional sobre o emocional, uma arte autônoma. O 

criacionismo recusava a tradição romântico–impressionista, valorizava a produção 

mental imposta pelo poeta, configurado como o “pequeno Deus” da criação poética. 

Esse termo nasce em Buenos Aires, a partir da conferência que ele proferiu, no 

Ateneo de Buenos Aires, em 1916. Foi nela que Huidobro afirmou que “a primeira 

condição do poeta é criar; a segunda, criar e a terceira, criar”. 

Depois de viver dois anos em Paris, juntou - se aos maiores representantes 

da época, como: Max Jacob, Paul Dermée, Picasso, Juan Gris, Delanmay e outros. 

Funda também com Pierre Reverdy a revista Nord-Sud. Depois torna-se colaborador 

da famosa L´Esprit Nouvean, e, ainda, edita seus poemas, em Francês, além de ver 

seu programa estético totalmente reconhecido. 

Em 1918, Huidobro foi para Madri com novidades provindas dos Cubo-

futuristas como Apollinaire, Blaise Cendras, Jean Coctean e outros. Os círculos 

poéticos de Madri admiram - se com o repertório oferecido pela vanguarda de Paris. 

A retórica vanguardista de Huidobro possuía nítidas raízes futuristas. Sua poesia 

estava vinculada a outras tradições, além das metáforas mecânicas, bem típicas do 

futurismo. No “Prefácio a Adán”, seu verso livre era marcado, na especialização da 

página, aproximando - se de Mallarmé, e na pontuação aproximou - se de 

Apollinaire. 

Lá em Madri, Huidobro publicou quatro livros de poemas, dos quais, dois 

foram publicados em espanhol: Ecuatorial e Poemas Árticos (1918), livros  que 

estrearam na vanguarda, segundo Otávio Paz. 

Já em 1925, Huidobro voltou ao Chile. Estando ele sob a mira de 

admiradores, um dos entrevistados afirmou: “Para nós, chilenos ele é mais do que 

novo, é absurdo, abracadamente, terremoto”.  

Ao lado da carreira poética, Huidobro envolveu-se com a política. Por causa 

de um texto sobre o imperialismo britânico que desagradou o povo, ele foi raptado e 

surrado. Naquele mesmo ano, Huidobro candidatou-se à Presidência da República, 

apoiado pela Federação dos Estudantes. Durante toda sua vida, Huidobro envolveu-

se em questões sociais, sendo contemporâneo de Pablo Neruda, de quem foi amigo 

íntimo.  
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Huidobro deixou uma obra múltipla composta por manifestos, poemas, 

caligramas, romances, obras de teatro, ensaios. Um crítico de sua obra, Cedomil 

Goic, definiu Huidobro como “um Quixote moderno na alma e suas pupilas”.  

Em 1921, Jorge Luís Borges desembarcou em Buenos Aires com a intenção 

de mudar o panorama literário local, na época marcado pela estética simbolista-

decadentista de um grupo engajado no movimento. 

Ele tinha estado em Madri e voltou entusiasmado com a criação do ultraísmo, 

movimento catalisador da vanguarda argentina. Este movimento foi liderado por 

Borges que afixou dois manifestos, em Buenos Aires, um em 1921 e outro em 1922 

na folha mural Prisma. O Ultraísmo não ficou livre de influencias, nota-se a herança 

espanhola. 

Em 1924, assinala o crescimento do movimento. De um lado, Borges se 

afastou dos ismos e, nesse mesmo ano, nasceu o órgão mais revolucionário da 

vanguarda argentina, que se estendeu até 1927. Era o Manifesto Martín Fierro, 

marcado pela arrogância, a irreverência, o humor e o contundente, típico dos 

manifestos futuristas. Embora a tônica do manifesto fosse a poesia, havia vários 

artigos sobre pintura, arquitetura, música, cinema e escultura. Os choques das 

novas tendências tornaram Martin Fierro um divisor de águas, na cultura argentina, 

uma revista de grande importância para aquele país. 

 

 

2.1 O MOVIMENTO VANGUARDISTA NA AMÉRICA LATINA 

 

Os movimentos vanguardistas eclodiram na América Latina entre o fim da 

Primeira Guerra Mundial e o início do grande conflito mundial, após uma década às 

vanguardas europeias. Na América Latina, as vanguardas vão se relacionar, mais 

especificamente, com a produção francesa, referência literária da época. Em sua 

obra, Jorge Schwartz (1995) considera 1909 como o ano mais apropriado para a 

inauguração das vanguardas latino-americanas. Segundo esse estudioso: 

 

[...] uma possível data inicial [...] seria 1909, ano em que Marinetti lança em 
Paris o Manifesto Futurista (20 fev.1909), cujas repercussões foram quase 
imediatas na América Latina. Poucas semanas mais tarde, na edição de 5 
de abril do prestigioso La Nación de Buenos Aires, Rubén Darío, epígono do 
modernismo hispano-americano, é o primeiro a publicar uma resenha sobre 
o inovador trabalho de Marinetti enquanto poeta, dramaturgo e diretor da 
revista Poesia. Darío traduz os onze itens do manifesto [...] e faz um longo 
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comentário crítico. Não menos surpreendente, no final do mesmo ano de 
1909, um jornal de Salvador na Bahia, publica o artigo “Uma nova Escola 
Literária”, de Almacchio Diniz, a primeira menção ao futurismo no Brasil. 
Esses dois eventos poderiam ser considerados como as primeiras notícias 
das vanguardas em terras latino-americanas (SCHWARTZ,1995, p. 47-48). 

 

De acordo com Capelato (2005, p.05), o primeiro movimento modernista 

hispano-americano, “[...] acompanhou as mudanças artísticas europeias, fazendo 

delas uma leitura particular”. Segundo a autora, os literatos hispano-americanos se 

posicionaram igualmente aos europeus quanto aos códigos do mundo burguês, 

porém buscaram renovar a literatura de forma mais específica, defendendo a criação 

de uma linguagem diferenciada da europeia, em especial quanto ao uso da língua 

como identidade própria e fundamental. Exemplo disso pode ser encontrado em “El 

idioma de los Argentinos” (1928) de Jorge Luís Borges. De acordo com Jorge 

Schwartz (1995, p. 64),  

 

Na realidade, esses movimentos, de renovação lingüística retomam uma 
questão que surge com ímpeto no Romantismo, como conseqüência 
ideológica das guerras de independência, quando escritores como Simón 
Rodríguez na Venezuela, Domingo Faustino Sarmiento e Esteban 
Echeverría na Argentina, Manuel González Prada no Peru, ou José de 
Alencar e Gonçalves Dias no Brasil tratam de instituir um “perfil” nacional 
nas letras dos seus próprios países. O papel assumido posteriormente pela 
vanguarda será o de renovar essa discussão. Nesse sentido, a vontade de 
uma nova linguagem está intimamente associada à ideia de ‘país novo’ e de 
‘homem novo’ americano. 

 

Mais adiante, o autor afirma: 

 

Esse fenômeno de diversidade dialetal aparece em todos os países da 
América Latina. O uso coloquial da língua impõe distinções entre as formas 
orais e as escritas. Esse traço diferencial é uma forma de oposição à ideia 
de uma herança colonial estática, e serve de elemento reconfirmador do 
nacional. (JORGE SCHWARTZ, 1995, p. 65). 

 

Por isso, no trajeto da vanguarda latino-americana busca-se uma expressão 

nacional significativa, recuperando-se o “novo” a partir de e, também, contra Paris, 

capital da modernidade. O Estridentismo foi um movimento de caráter coletivo criado 

no México e que foi influenciado pelo Futurismo, pois conjugava o aspecto moderno 

do Futurismo com certa irreverência, buscando fazer uma simbiose entre as 

tendências vanguardistas. O termo batizado de Estridentista compreende uma 

tendência que significaria escândalo, ruído e, por fim, estridência. 
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O grupo Estridentista divulgou quatro Manifestos e publicou as revistas 
Horizontes e Irradiador, e mesmo tendo o fundador do grupo Estridentista, 
Maples Arce, publicado, em 1924, seu segundo livro de poesia, com um 
projeto gráfico avançado e ilustrações cubo - futuristas, o que, de fato, deu 
impulso ao grupo Estridentista foram os quatro manifestos. (JORGE 
SCHWARTZ, 1995, p.187). 

 

Sobre as peculiaridades das Vanguardas na América Latina, Jozef (2005, 

p.157) afirma que:  

 

[...]. a modernidade hispano - americana é a realização de nova escrita 
nascida com o Modernismo nas últimas décadas do século XIX. A partir daí, 
até as manifestações mais atuais, conformou-se o caráter singular de sua 
estética. Com o Modernismo [...] mantém-se uma afeição pelos discursos 
iconoclastas e radicais, uma apologia do pluralismo estético. A condição 
evasiva e múltipla do moderno projeta-o a uma dimensão que abandona as 
cronologias, como ato de recriação dos elementos da tradição.  
 

Jorge Schwartz (1995) chama a atenção sobre as vanguardas latino-

americanas nos anos de 1920, uma vez que havia uma forte tensão entre a 

“vanguarda política” e a “vanguarda artística”, resultantes das diversas influências na 

produção cultural dessa década, que variavam de acordo com o momento e com os 

contextos e experiências individuais dos fundadores dos movimentos. Isso porque, 

no campo político, o termo “vanguarda” esteve associado a Marx e Engels e aos 

jornais que veiculavam ideologias comunista, socialista e anarquista, cujos títulos 

traziam a palavra “vanguarda”, estabelecendo relações da arte com a vida 

firmemente estabelecidas e, nelas, atribuindo-se à arte “[...] uma função pragmática, 

social e restauradora”. (p. 52). O autor ilustrou este argumento por meio da revista 

argentina Claridad, que: 

 

[...] aspira a ser uma revista cujas páginas reflitam as inquietudes do 
pensamento esquerdista em todas as suas manifestações. Desejamos estar 
mais próximos das lutas sociais que das manifestações puramente 
literárias. Acreditamos serem as lutas sociais de maior utilidade para a 
humanidade que as pugnas literárias, sem deixar de reconhecer que uma 
contenda literária possa também voltar a surgir uma nova escola que 
interprete as manifestações humanas mais de acordo com a realidade da 
época em que vivemos. (JORGE SCHWARTZ, 1995, p. 245). 

 

Nesse sentido, as vanguardas latino-americanas apresentam matizes 

distintos, de acordo com o contexto sócio-cultural de cada país: ditadura (Venezuela 

e Nicarágua), industrialização (Perú e Argentina), reforma universitária (Cuba e 
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Argentina), anti-imperialismo (Cuba), preocupações étnicas e sociais (Brasil e Chile), 

revoluções (México). 

Para Schwartz (1995, p. 53), as motivações, a produção e o consumo cultural, 

portanto, formavam elementos dinâmicos, em permanente mudança, não sendo 

possível limitar a vanguarda a um perfil estético único. Por esse motivo não se 

poderia “[...] generalizar e traçar um quadro maniqueísta do tipo ´esquerda´ versus 

´direita´ [...]”. 

Porém, em Non Serviam, de Vicente Huidobro, é possível perceber a busca 

pela elaboração estética a partir do novo: “Hei de possuir minhas árvores que não 

serão como as tuas, hei de possuir minhas montanhas, meus rios e meus mares, hei 

de possuir meu céu e minhas estrelas” (SCHWARTZ, 1995, p.103).  

Entretanto, não se pode perder de vista que a busca pelo “novo” apresentava 

duas faces antagônicas; ao mesmo tempo em que revigorava as fontes criativas das 

artes nacionais latino-americanas, ameaçava minar o conjunto de tradições e 

componentes peculiares das culturas regionais de cada país, anulando, assim, o 

movimento regionalista. 

É importante assinalar que o Movimento Regionalista latino - americano 

surgiu, ainda, na época fundacional romântica, evoluindo do costumbrismo-

naturalismo do final do século XIX; era predominante na maioria das áreas do 

continente. Abordava, predominantemente, temas rurais e folclóricos, conservando 

elementos arcaicos da vida latino-americana. De acordo com Candido (1989, p. 

160): 

 

O Regionalismo foi uma etapa necessária, que fez a literatura, sobretudo o 
romance e o conto, focalizar a realidade local [...]. A realidade econômica do 
subdesenvolvimento mantém a dimensão regional como objeto vivo, a 
despeito da dimensão urbana ser cada vez mais atuante. Basta lembrar que 
alguns dentre os melhores encontram nela substância para livros 
universalmente significativos, como José María Arguedas, Gabriel García 
Márquez, Augusto Roa Bastos, João Guimarães Rosa. Apenas nos países 
de absoluto predomínio da cultura das grandes cidades, como a Argentina e 
o Uruguai, a literatura regional se tornou um total anacronismo. 

 

Não obstante os conflitos iniciais que se instaurava entre os vanguardistas 

com o projeto nacional e os regionalistas e sua literatura rural e pitoresca, deu-se 

uma reestruturação literária nas décadas subsequentes, apontando uma nova 

perspectiva de pensar o universo e a literatura latino-americana frente à produção 
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literária mundial, o que redimensionou a dicotomia espaço - temporal e a intersecção 

margem/centro, realidade/cultura típicas da cultura pós - moderna. 

Essa renovação se configurou na literatura latino-americana sob diferentes 

perspectivas, embora buscasse o novo quanto à estética, à linguagem e ao contexto 

sócio - cultural, que refletisse o americano e o popular em detrimento de realidades 

superficiais. 

Nessa linha de raciocínio, a valorização do pitoresco, do caráter nacional e de 

uma realidade sociocultural implicou um “retorno” às raízes culturais e ao estudo dos 

matizes étnicos que compunham a América Hispânica em vários países. Daí ser 

necessário buscar um contexto que refletisse grande parte das manifestações 

culturais possíveis. 

 Cremos oportuno fazer uma abordagem sucinta do movimento vanguardista  

em alguns países da América.  

          Direcionando o olhar sobre  a vanguarda mexicana,  encontramos que, no fim 

de 1926, Germán List Arzubide (apud JORGE SCHWARTZ, 1995),                                                               

narrou sobre El Movimiento Estridentista, um livro singular que trata do documento 

e a prosa poética e que diz no cólofon: “Terminou se de imprimir este livro que 

encerra o relato do único movimento revolucionário – literário social do México” A 

Revolução Russa de 1917 e a anterior , a Revolução Mexicana de 1910, foram 

responsáveis por motivar os estridentistas que se distinguiram por lançar uma 

vanguarda que unia a criação estética à revolução. (p.153).  

Ainda de acordo com o autor, o ideólogo do movimento, também poeta, 

Manuel Maples Arce, publica em 1924 seu segundo livro de poesia: Vrbe. Super -

Poema Bleherique em 5 Cantos, que ele dedicou à classe operária mexicana. O livro 

apresentava um avançado projeto gráfico com ilustrações cubo - futuristas. 

O poema tenta unir as temáticas da nova metrópole e da revolução social 

usando uma linguagem telegráfica e especializada, e da exaltação da máquina e dos 

novos meios de comunicação. Na mesma época, foi publicado Esquina do 

estridentista Germán List Arzubide, obra que trata da temática tão urbana tão 

valorizada pela vanguarda dos anos 20. Porém, o que reforçou o grupo estridentista 

foi uma série de 4 manifestos. O primeiro deles, o Atual n º 1 foi afixado nas paredes 

de Puebla. Também o estridentista Manuel Maples Arce, muito narcisista, criou um 

manifesto em 1ª pessoa e colocou uma grande fotografia sua, que ocupava maior 

parte do manifesto. O texto que abre o movimento estridentista, é um texto de estilo 
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convulsivo, que chega a antecipar a escritura automática dos surrealistas. Maples, 

que fez questões de receber a influência do futurismo, enuncia catorze princípios, 

onde apresenta rebeldia contra as formas do passado. Maples, de tão moderno 

passou a ser visto como pregador de uma modernolatria agressiva regida por um 

grito de alerta: “Cosmopolitizemo–nos. Já não é possível se ater aos capítulos 

convencionais da arte nacional. Maples Arce tinha vontade de dar um caráter 

internacional a sua arte, surge com mais de duzentos nomes incluídos no “Diretório 

de Vanguarda” ao final do manifesto (JORGE SCHWARTZ, 1995, p. 154). 

Consoante Luis Mario Schneider, grande estudioso do Estridentismo, lançou o 

seu grito mais alto da literatura mexicana moderna. Em 1923, saiu um segundo 

manifesto, que foi publicado na cidade de Puebla, assinado por aqueles que 

instituíram o núcleo ativo do movimento: Manuel Maples Arce, Germán List Arzubide, 

Salvador Galhardo e outros. O tom continuava com muita agressividade, mas as 

propostas passaram a ser menos estetizantes. O vocábulo “ideológico” surgiu em 

vários momentos do texto, dando-lhes uma configuração de mais bem engajado do 

que o manifesto anterior (JORGE SCHWARTZ, 1995, p. 154). 

O Manifesto nº 3, de 1925, não possui muita novidade em relação aos 

anteriores. Atacou a academia e mencionou “revolução social” e o “reinado da 

Internacional”. O Manifesto nº 4, tinha caráter singular, pois foi apresentado no III 

Congresso Nacional de Estudantes na cidade de Victoria, em 1926. O texto teve 

formato de tabloide, redigido pelos estudantes, e pedia ao “movimento estético do 

México um voto de confiança”. Nesse tempo, o núcleo Estridentista fixou sua sede 

na cidade de Jalapa, onde teve o privilégio de contar com o apoio do governo de 

Veracruz, general Heiberto Jara. Com essa cobertura, conseguiu se manter a fazer 

suas publicações.  

Essas publicações foram as revistas Horrorizantes, Irradiador e outras. 

Lamentavelmente, a queda do general em 1927 marcou o fim do movimento 

Estridentista. Assim, o Estridentismo entrou para a história por ter sido o único 

movimento de vanguarda da America Latina que teve o apoio militar. 

De acordo com Jorge Schwartz (1995), enquanto no Brasil Oswald de 

Andrade sonhava com o matriarcado de pindorama, o grupo mexicano se 

preocupava com a fundação de “Estridentópolis”, sediada na cidade de Jalapa. 

Nessa cidade, haveria um edifício Estridentista, que era um (projeto de Germán 

Cueto), torres de radio e a universidade de Estridentópolis. Segundo Germán List 
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Arzubide, “Estridentópolis realizou verdade estridentista: cidade absurda, 

desconectada da realidade cotidiana, corrigiu as linhas retas da monotonia 

desfraldando o panorama.” Em 1924 realizou - se no café de Madie, a primeira 

exposição do estridentismo, semelhante a semana de 22, todas duas com caráter 

multidisciplinar; literatura, artes plásticas e música.  

O estridentismo foi um manifesto que deixou uma herança ímpar. 

Encontramos nesse contexto José Juan Tablada, que surgiu no quarto manifesto, 

contudo sem pertencer ao grupo. Foi ele quem realizou a poesia de vanguarda, 

introduzindo o haikai. (um dia... poemas sintéticos , 1919) e do caligrama (Li-po y 

outros poemas, 1920). Também, nessa época, surgiu o gênero prosa, raramente 

apresentado nas experiências de vanguarda. Surgiu o romance estridentista Café de 

Madie (1925), do escritor Arqueles Vela. Apareceram também os nomes de Diego 

Rivera e José Clemente Orazco, hoje famosos por seus murais revolucionários; em 

seguida, o pintor que melhor representou o grupo foi Ramón Alva la Camal. Mesmo 

assim, o grupo estridentista, escreveu sua própria história, imprimiu as marcas 

guerrilhas estética, dando ao México a oportunidade de integrar-se às mais 

modernas correntes da vanguarda. 

Refletindo sobre o que ocorreu no Perú em relação ao movimento 

vanguardista,  temos a atuação marcante de César Vallejo que publicou Trilce em 

1922, uma maneira de projetar o país como ponta de lança da produção poética da 

época. Na apreciação de Glória Videla de Rivero, a poesia mestiça de César Vallejo 

funde os elementos americanos, nacional, regional, popular e indigenista com as 

influencias europeias. 

César Vallejo propõe um projeto estético inédito, por outro lado ideológico. 

Paralelo a ele, José Carlos Mariátegui apareceu revelando - se o pensador marxista 

mais importante da década e do continente. Mariátegui criou a revista Amante 

(1926-1930) originalmente concebida com o título de vanguarda - revista que trazia a 

marca das preocupações sociais e a preocupação com a realidade indígena, ao 

mesmo tempo em que se preocupou com a renovação artística da época. A 

experiência de Mariátegui, atrelada à sua sensibilidade estética, fizeram com que 

Amante assimile o “espírito novo”. A mais valiosa contribuição histórica de Amante 

foi servir de renovação literária e popularizando os trabalhos da esquerda latino - 

americana. Na visão de David Ulisses, a principal contribuição histórica de Amante 
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consistiu nos numerosos ensaios de caráter histórico e político, assinados por 

autores peruanos. 

Ao lado de Amante, surgiram outras revistas, de menos repercussão e 

publicações com várias tendências. La Sierra (1927-1930), dirigida por Guillermo 

Guevara que trabalhava o indigenismo. A revista era dirigida pela poetisa uruguaia 

Blanca Luz Brum, que já fazia parte da vertente social mais engajada. Surgiram 

ainda, quase que só como ensaios as revistas Flechas (1924) ou Poliedro (1926), 

de Armando Bazán. 

De interesse singular surgiram o boletim Titikaka (1926-1930), publicado no 

Peru, sob a direção de Gamaliel Churata (pseudônimo de Arturo Peralta, autor de El 

Pez de Oro) e de seu irmão Alejandro Peralta, autor de Onde e El Kollao. O boletim 

Titikaka é um exemplo singular da disseminação das vanguardas em lugares 

distantes dos convencionais centros de produção intelectual. Desse boletim foram 

publicados trinta e cinco números, em forma de tabloide. O último deles coincidiu o 

fim de Amante e a morte de José Carlos Mariátegui, a quem o boletim foi dedicado. 

A vanguarda do Perú mantém intensa afinidade com outros da América Latina 

(Martin Fierro, de Buenos Aires, La Pluma de Montevidéu, Amante e outros). O que 

chamou muito a atenção foi a reprodução, no número 30 (maior de 1929), de dois 

poemas de Mário de Andrade, que pertencia à Clã do Jabuti: “Sambinhas” e “Moda 

dos Quatro Rapazes”.  

A Vanguarda europeia participa desse intercambio: foi um exemplo de um 

grupo de Berlim – Der. Sturn. Para este contato com o boletim de Titikaka, com 

certeza, contou com a ajuda da Mariátegui. Colaborou, também, com a revista o 

grupo Ortokapa do Peru, no qual se destacou Alejandro Peralta, co - diretor do 

boletim. O grupo Ortokapa e o boletim de Titikaka são os maiores representantes do 

“indigenismo de vanguarda” do Peru voltados para a difícil realidade social do Perú, 

mas ligados aos vanguardistas internacionais. Estes exploram tanto a vertente 

andina, como a experimental. Nota-se a marca do surrealismo em poetas peruanos, 

como César Moro Xavier Abril e E.A Westphalen. 

Nessa geração destacou-se pela situação poético-política, muito mais pela 

qualidade criativa, Alberto Hidalgo, o criador do Simplismo.   

Trampolim, Hangar (ex-trampolim), Rascacielos (ex-hangar) e Timonel (ex 

- rascacielos) são os títulos dos quatro folhetos de vanguarda publicados em 

Limanos nos anos de 1926 e 1927. Eram folhetos visivelmente inovados e coloridos, 
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dobrados em quatro, sendo que uma das partes, uma vez aberta era inteiramente 

dedicada à poesia. Ao mesmo tempo de Amante, eles retornam a experiência 

internacional da vanguarda hispano-americana (Huidobro, Neruda) sem deixar de se 

preocupar com a política. Isto se percebe de um folheto para outro. O tom enjoado 

torna - se mais radical, louvando - se a participação de Magda Portal, que coordenou 

o primeiro e último folheto. O subtítulo de Trampolim é “Revista Supracosmopolita” 

e o de Timonel é “Arte e Doutrina”.  

O texto “Bandeira”, publicado Rascacielos, é um texto de repúdio à 

agregação sofrida na Bolívia pelo, então, diretor, Serafin Delmar (pseudônimo do 

poeta Reynaldo Bolanõs). O próprio título já dá uma conotação ideológica que, no 

texto, apresenta dimensões continentais. 

Cinquenta anos depois, Magda Portal relembra com saudosismo essa época 

e esses folhetos, 

 

[...] cujo conteúdo reflete um tempo que passou, deixando o rastro sutil do 
modo como sentiam e se conduziam aos jovens de então, nenhum deles na 
idade de reflexão nem das decisões transcendentais, mais com ímpetos de 
criação e desejo de sobrevivência da juventude da América (SCHWARTZ, 
1995, p. 169).  

 

Em se tratando do  movimento de Porto Rico, a vanguarda portorriquenha dos 

anos vinte foi composta de quatro fases importantes: Diepalismo, Euforismo, Noísmo 

e Ataísmo. O primeiro Diepalismo deve seu curioso nome à junção dos sobrenomes 

paternos dos seus fundadores: José I. de Diego Padró e Luiz Palés Matos. Esse 

movimento, nasceu com a publicação de um poema “Orquestração Diepálica” no 

jornal El Imparcial, de 07-11-1921. 

Logo depois “Orquestração Diepálica”, Diego Padró publicou também, o 

poema “Fugas Diepálicas”. Todos dois poemas apresentam perfeitos fonéticos. Em 

seguida, Luiz Palés Matos se tornaria um dos maiores poetas de Porto Rico, 

especialmente por sua poesia afro-antilhana. As “Fugas Diepálicas” introduzem o 

tema da poesia negra. Ritmo, onomatopéia tema e módulo constituem uma 

particularidade em Luis Palés Matos. 

O segundo movimento de vanguarda de Porto Rico, o Euforismo, foi criado 

por Vicente Palés Matos (irmão de Luis) e Tomas L. Batista o primeiro manifesto 

euforista, de 1922, está em consonância com a tradição inaugurada por Marinetti. 

Este o que pregou, na sua retórica futurista, vê muito bem acatado no euforismo os 
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seus ideais: oposição às formas tradicionais, destruição do passado, desprezo pela 

mulher e exaltação da máquina, da velocidade e do perigo. Além disso, o Euforismo 

adotou como forma retórica a enumeração dos tópicos, seguindo o exemplo do 

Manifesto Técnico. 

O segundo Manifesto Euforista, assinado por Vicente Palés Matos e Tomás 

L. Batista em 1923, vem com uma novidade que o tornou diferente de todos os 

manifestos das vanguardas latino - americanas. Por um lado, renegou a tradição, e 

por outro, apelo para união dos povos da América, com tom político 

panamericanista, extremamente original. Fazendo oposição aos grupos 

cosmopolitas da época, os outros autores do manifesto proclamam: “Abaixo os 

poetas que bebem em Londres e digerem em Paris.” “Além disso, há uma utópica 

união do Norte com Sul e esta, lembra uma ideologia mestiça, de base nietzschiana, 

para todo o continente americano. Com tantas inovações, mas o pensamento 

euforista não se consolidou, não houve prosperidade.” (JORGE SCHWARTZ, 1995, 

p. 172).  

Em Porto Rico, nos movimentos de vanguarda, merece destaque o poeta 

Evaristo Ribera Chevremont, que foi o único a participar do Ultraísmo na Espanha. 

Lá chegou em 1919 e retornou em 1924 a seu país, onde publicou “O Fundeiro 

Lançou a Pedra”, texto com caráter de manifesto e que começou com uma diferença 

entre “modernidade” e “novidade”. Então, podemos concluir que a Modernidade foi a 

moda que passou com estação e a época; a novidade foi o descobrimento e a 

revelação de novos aspectos das coisas. Para Ribera Chevremont, a vanguarda foi 

uma estética de ruptura. 

Em 1927 Ribera Chevremont assinou uma coluna semanal, a “Página de 

Vanguarda”, no jornal La Democracia. Nesse jornal Jorge Guillermo Torre, Paul 

Morand nomes cosmopolitas que tiveram o reconhecimento do povo. 

Durante uma década, as propostas das vanguardas porto-riquenhas se 

enriqueceram consistentes. Foi o caso do Noísmo (1924 -1929), cujo representante 

maior foi Vicente Palés Matos, que já era bastante conhecido nos movimentos 

anteriores. 

Para Hernández Aquino (apud JORGE SCHWARTZ, 1995, p. 173), sob o 

título de Poemas Nudistas, publicaram - se dezenove poemas breves, nos quais se 

percebe o “tom humorístico, o burlesco e o caricatural”. Dentro desse caráter breve e 
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cômico, surge Ramón Gómez de La Serna identificando-se com os princípios 

dadaístas. 

O Noísmo foi um manifesto de Porto Rico que nem mesmo o grupo de 

manifestantes sabia o que significava, pois não tinham um fundamento teórico, ou 

seja, não significava nada. O Noísmo foi divulgado em revistas que tiveram pouca 

duração, como Faro e Vórtice, todas dirigidas por Emilio Delgado. Este, no final da 

década de 20, mudou a temática de sua poesia, apresentando preocupações 

sociais, inclusive, encaminhou - se ao marxismo divulgado a literatura russa em 

Porto Rico. 

No final da década de 20, em Porto Rico, surgiu o Atalaísmo, o último 

movimento dos ismos da década. Teve início em 1929, de maneira conservadora, 

assinado por Clemente Soto Vélez, continuou após a publicação no Manifesto 

Futurista, seguindo parte dos seus princípios que, a essa altura, já estavam 

desgastados: linguagem bélica, exaltação da máquina e da velocidade, repúdio à 

mulher, dessacralização da arte e frases calcadas nas imagens de Marinetti. Uma 

particularidade dos poemas atalaístas são os sonetos convencionais, que estão 

mais ligados à estética do fim do século, muito mais do que da vanguarda. Depois, 

quando o poeta Graciany Miranda Archilla assumiu sua liderança foi que o Atalaísmo 

se renovou. Em agosto de 1930 ele fundou a revista Alma, dando-lhe um sentido 

político e nacionalista ao movimento. 

Na  Venezuela, a Vanguarda  se estabeleceu com uma expressão do pavor 

em 1928, quando, em Caracas, foi publicado o único exemplar da revista Válvula. 

Um trio formado por José Antonio Ramos Sacre, Fernando Paz Castilho e Andrés 

Eloy Blanco fez a primeira tentativa de superação do modernismo venezuelano. 

Num aprimorado estudo Antecedentes de la vanguarda Literaria en Venezuela 

(1909-1925), o critico Nelson Osório destacou a passagem do poeta mexicano José 

Juan Tablada, por Caracas. Esse dado foi importante fator de manifestação da 

poesia venezuelana. Seus caligramas foram publicados em jornal, dando um caráter 

novo à estética vigente. 

Para Nelson Osório (apud, SHWARTZ, 2005, 185)., 

 

[...] A presença e atração de Tablada na Caracas de 1919 pode ser 
considerada como uma importante contribuição á superação do 
“modernismo”, já que colocou em circulação algumas das propostas mais 
importantes da vanguarda artística internacional. Nesse aspecto deve-se 
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considerar em particular o principio da poesia como sugestão e o uso da 
especialização o elemento visual como integrante na linguagem poética. 

 

A segunda etapa, mais audaciosa, teve o seu inicio em 1925, com a revista 

Elite, que apresentava trabalhos de escritores jovens como Arturo Uslar Pietri e 

Miguel Otero Silva. Antes dessa revista, foi publicado Áspero, de Antonio Arraiz, livro 

da poesia que, segundo Enrique Anderson Imbert, dividia a geração de 18 e a 28. 

Esses passos foram sementes que germinaram a revista Válvula, em janeiro de 

1928. 

Tal revista foi aberta com Editorial Somos, em tom de manifesto, sem 

assinatura, mas redigido por Arturo Uslar Pietri. O grupo que apareceu em 1928, 

embora seja uma vanguarda tardia, o grupo não aceitou qualquer rótulo ou filiação. 

Porém, mas o próprio título revela a influência futurista. Anos depois, Somos 

retomou alguns dos princípios ultraístas, que antes tinham sido enunciados por 

Borges. A modernidade venezuelana poderia ser diminuída, segundo os princípios 

apresentados no manifesto. 

O ano de 1928 coincidiu, na Venezuela, com as manifestações populares e 

estudantis contra o ditador, Juan Vicente Gómez, que ocupava o poder há duas 

décadas. 

O autor ainda informa que a revista Válvula de influência futurista, tem caráter 

literário. De vinte e nove publicações, há dezoito poemas e onze textos em prosa 

poética. “Responso”, de Augustin Díaz, abre a revista. É uma espécie de necrológico 

da natureza. Válvula expressa uma vontade imensa de renovação, com temáticas 

divergentes. Eram poemas que exaltavam a nova cidade, o novo homem, ou que 

faziam a oposição entre Natureza e Urbe. Afinal, Válvula foi uma revista eclética, um 

marco histórico no desenvolvimento da vanguarda venezuelana e trazia um 

programa de atividades vanguardistas. 

O movimento de Vanguarda da Nicarágua teve uma face singular: apresentou 

duas datas de nascimento. A primeira delas surge em 1927, da famosa “Ode a 

Rubén Dario”, de José Coronel Urtecho. O poema foi escrito sob forma de 

irrelevante verso livre, iniciado um novo estilo literário, transformando-se num 

manifesto poético. Nele encontramos o nacional, o provincianismo e o folclórico; não 

teríamos descoberto, mas teríamos mergulhado na conversa e no dialeto. 

A segunda data é 1931, marca o início de outra etapa do Movimento, desta 

vez maior e mais agressiva. Um grupo de jovens poetas liderados por Urtecho- 
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Pablo Antonio Cuadra, Octavio Rocha e Joaquim Passos renovaram a poesia por 

meio de uma linguagem moderna. Daí ele saiu para uma temporada de três anos em 

São Francisco, e, quando voltou, tornou-se porta-voz das novas correntes poéticas 

norte-americanas. Na mesma época, ele descobriu, na Nicarágua, o poeta, Luis 

Alberto Cabrales que, tendo vivido alguns anos na França, conhecia a poesia de 

Apollinaire, Paul Morand Cocteau, Cendras e outros. O movimento de Vanguarda da 

Nicarágua além de receber a influência americana e europeia também recebia a 

influencia dos ultraístas espanhóis e da geração espanhola de 1927. 

Em 1931 e 1932 esses jovens publicaram o “ricón de vanguarda” e 

“vanguardia” no jornal El Correo de Granada. Nessas páginas, apareceram 

manifestos, artigos, polêmicas pesquisas, ensaios políticos, poemas engajados e 

fragmentos de prosa experimental. Nesse período, houve a publicação do Primeiro 

Manifesto e a fundação da “Anticademia Nicaraguense” como resposta à “Academia 

Nicaraguense da Língua”. O texto apresentou um apelo muito forte a uma mudança 

cultural do país. 

Dois fatos merecem destaque. Primeiro deles, momento tardio em que a 

vanguarda chegou a Nicarágua. Segundo, um estudioso Jorge Eduardo Orellano, 

afirmou: É válido anotar que na Nicarágua, ao contrario de outros países, não 

predominou ismo algum. No México deu-se o Estridentismo. Na Argentina, o 

Ultraísmo. O que aconteceu aqui foi uma assimilação completa dessas correntes, 

suficiente para produzir um produto novo e valioso: a nova poesia nicaraguense. 

(SHWARTZ, 2005) 

No final de 1931, começou a atuação política do grupo permeada de protestos 

contra a intervenção americana do país, que havia sido iniciada em 1927. Essa 

etapa foi chamada de antiburguesa, por que a burguesia da Nicarágua era conivente 

tanto com a construção do canal que ligavam os dois oceanos. Nesse mesmo tempo 

o grupo apoia o guerrilheiro Augusto César Sandino, até que, em 1934, o general 

Somoza o colocou fora e conquistou o poder. 

Marcante foi a preocupação dos fundadores do Movimento em registrar sua 

experiência. A revista El Pez y La Serpiente lançou um número comemorativo dos 

50 anos do Movimento de Vanguarda. Participaram dessa revista Pablo Antonio 

Cuadra como diretos, e José Coronel Urtecho no conselho de redação. Essa revista 

muito bem circulou os números 22 - 23 vieram á luz em 1978, mas com a queda do 
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ditador Anastácio Somoza, o trabalho editorial caiu e só foi retomado em setembro 

de 1979, quando a Nicarágua já era livre.    

 Quanto ao Brasil, decidimos dedicar um item específico, uma vez que o autor 

objeto deste estudo doutoral é brasileiro. 
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CAPÍTULO III 

VANGUARDA E MODERNISMO NO BRASIL 

 

 

Destacamos no primeiro capítulo que a historiografia sobre a modernidade no 

Brasil tendia a associá-lo, diretamente, ao impacto das vanguardas artísticas 

europeias, em particular, à francesa e à italiana. Os nomes de Marinetti, André 

Breton, Apollinaire, Blaise Cendrars constituem, nesse sentido, referências 

obrigatórias.                                                                                                                                        

No Brasil, devemos pensar em uma “cultura do modernismo” que começaria a 

despontar na virada do século XIX para o XX. No contexto internacional, foi a partir 

da aceleração do processo urbano-industrial que terão origem movimentos de ordem 

literária, política, religiosa e científica. Como nos lembra Karl Frederick citado por 

Barbosa (2006, p.3): “O sentido do moderno e do modernismo em qualquer época é 

sempre o de um processo de tornar-se.  Pode ser: tornar–se novo e diferente; pode 

significar subverter o que é velho”.  

 
Essa tendência neo-realista, que caracteriza a arte moderna, vincula-se ao 
realismo crítico muito valorizado na literatura ocidental. Foram retomados 
elementos do estilo realista do século XIX, acrescidos de contribuições do 
marxismo e da psicanálise, que passaram a servir de instrumentos para a 
investigação profunda da mente humana. 
 

Mário de Andrade ao participar da Semana de Arte Moderna, mostrou que 

nós brasileiros vivíamos um atraso dentro da história artística do nosso país. A 

Semana de Arte Moderna todos nós sabemos que serviu para marcar o começo de 

uma nova época.  

A porta de entrada do modernismo foi a exposição de pintura de Anita 

Mafaltti, em 1917, ano em que ela voltou de Berlim e de Nova York trazendo novas 

tendências e os traços expressionistas. A pintura de Anita associada à escultura de 

Vitor Brecheret dava ao país as primeiras manifestações da modernidade, tendo 

como cenário a cidade de São Paulo, que seria o centro da transformação da arte no 

Brasil. 

A literatura moderna ainda iria se consolidar depois. Em 1922, ano da 

Semana, foi publicado Paulicéia Desvairada, começando uma nova era lírica 

brasileira. Em 1924, saiu a Poesia Pau Brasil, de Mário de Andrade. Eram as 
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manifestações mais renovadoras que marcariam a nova estética. Em seguida, A 

Escrava que não é a Isaura, outra produção de Mário, obra que levava o leitor a 

refletir sobre o espírito moderno. Além desses, seguiram-se os romances Memórias 

Sentimentais, de João Miramar (1924), Serafim Ponte Grande (1933), de Oswald 

de Andrade, e Macunaíma (1928), de Mário de Andrade, que deram um caráter 

novo a toda a ficção realizada até a data.  

O Manifesto, na forma de pensar, convocava o povo brasileiro a produzir sem 

discutir. Falava da Semana de Arte Moderna, afirmando que, a partir dali, a literatura 

estaria em discussão. O Manifesto pregava que fôssemos brasileiros, apenas 

brasileiros. 

O grupo “verdamarelo” tinha como regra a liberdade plena para eles, o povo 

brasileiro; cada um teria o direito de interpretar o seu país e o seu povo, por ser 

alforriado, para exercer a cidadania brasileira. O nacionalismo brasileiro foi de 

afirmação, de colaboração coletiva, de igualdade dos povos e das raças, de 

liberdade de pensamento, de crença na predestinação do Brasil na humanidade de 

fé em nosso valor de construção nacional. O nacionalismo do grupo verdamarelo é 

tupi (JORGE SCHWARTZ, 1995).  

O Movimento Modernista, embora bastante difundido em todo o país foi 

dirigido por Mário de Andrade e Oswald  de Andrade. Mário dedicou-se aos múltiplos 

aspectos da cultura brasileira: os mitos, a música, o folclore e a língua; paralelo a 

isso, fez várias pesquisas eruditas e manteve uma vasta correspondência. Mário é o 

responsável pela denominação “modernizado”. Segundo Oswald de Andrade, no 

começo foi aceito sem hesitação o nome “futurista”. Tempos depois, começaram os 

protestos, sobretudo de Mário de Andrade. Mário apaixonado pela nação, um 

nacional inveterado como era, não aceitou tal rotulação. Aos poucos, o termo 

“modernista” foi acatado por todos. 

Embora tivesse posições fortes e definidas, contou com a participação de um 

grande número de adeptos. Foi fundamental a divulgação e crítica de Menotti del 

Pichia que aparecia nos jornais com o pseudônimo de “Hélios”. Outros como 

Monteiro Lobato, Plínio Salgado, Graça Aranha, tendo este último vivido na Europa, 

além de Guilherme de Almeida, Raul Bopp, Antônio de Alcântara Machado, Rubens 

Borba de Moraes enriqueceram o movimento. Ainda menos arrojados e mais 

dispostos a colaborar com o Modernismo, nomes como Manuel Bandeira, Sérgio 

Buarque de Holanda e Carlos Drummond de Andrade integraram a revolução 
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daquele momento. Na escultura, Victor Brecheret; na arquitetura, Varchavchick; e na 

música, Heitor Vilas-Lobo. 

Na pintura, o nome mais expressivo foi Anita Malfatti, tendo ainda Di 

Cavalcante, Lasar Segall e depois Tarsila do Amaral. Figuras nobres, como Paulo 

Prado e Olívia Penteado, foram excelentes patrocinadores de eventos e encontros, 

por exemplo, a vinda de Blaise Cendras ao Brasil, em 1924, 1926 e 1927.  

Nessa época de vanguardas as ideias tiveram espaço nas revistas que 

cruzaram o país do norte a sul: Klaxon, Festa, Estética, Revista de Antropologia, 

Arco & Flexa, e várias outras. Todas essas revistas eram vivos representantes de 

uma época marcada por uma linguagem coloquial e agressiva dos manifestos, 

cartas abertas, textos de abertura e inevitáveis polêmicas internas. As revistas foram 

mais eficazes na disseminação do Modernismo, do que as obras literárias. 

O Modernismo brasileiro foi o movimento mais rico e que permitiu maior poder 

de reflexão em toda América Latina.   

André Breton publicou o Manifesto Surrealista, enquanto Oswald de 

Andrade lançou O manifesto da Poesia Pau Brasil. Esse Manifesto além de dar 

novos rumos à Poesia, Oswald pretendia fazer uma revisão cultural do Brasil, 

através da valorização do índio. O Manifesto trata do movimento antropófago 

absorve as qualidades do inimigo estrangeiro para fundi-las às nacionais. Preocupou 

- se em resolver a dependência cultural instaurada através do binômio 

nacional/cosmopolita. Haroldo de Campos definiu a antropofagia com as seguintes 

palavras: [...] é o pensamento da devoração [...] (JORGE SCHWARTZ, 1995, p. 

135).   

Em Paris, Oswald percebeu que os postulados dos cubistas europeus sempre 

fizeram parte de seu cotidiano nos trópicos: o índio e o negro. Oswald exaltou o 

nosso primitivo com uma frase revolucionária e reconhecedora: Bárbaro e novo. Nos 

anos 20, posiciona-se contra as formas celtas e convencionais da arte propondo 

uma carnavalização dos valores, a que depois daria o nome revolução 

antropofágica. 

No manifesto antropófago da Poesia Pau-Brasil, Oswald usa uma linguagem 

metafórica, poética, humanística sempre buscando os efeitos da síntese. Oswald 

deu prioridade às dimensões de caráter utópico e revolucionário; foi capaz de 

transformar o bom selvagem pregado por Rousseau num mau selvagem, devorador 

do europeu, capaz de inverter a relação colonizador/colonizado. Foi extremamente 
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significativo o perfil que Oswald fez no Brasil, mostrando a variedade étnica do 

nosso povo e sua cultura plural. Mesmo num pequeno Manifesto, ele acabou 

fazendo uma releitura da própria história do Brasil. O manifesto comporta um 

aforismo que foi o mais famoso dentro da criação de Oswald: TUPI OR NOT TUPI. 

Verde–Amarelismo  ou Escola da Anta é outro manifesto que fala das 

descidas da tribo tupi do planalto Continental em direção ao Atlântico, de modo que 

Cabral preparou o espaço para os brancos aventureiros que desbravavam o oceano. 

A expulsão, realização do povo tupi, dos tapuias significa, na história da 

América, a proclamação de direito das raças e a negação de todos os preconceitos. 

Os tupis apareceram para serem absolvidos; para serem diluídos no sangue da 

gente nova. O nome Anta é um animal que abre caminhos e, ai, parecia estar apta a 

favorecer a gente tupi. A história sobre esta raça vem desde Martin Afonso de 

Sousa, ao nacionalista “verdamarelo” de José Bonifácio. O tupi quer dizer ausência 

de preconceitos. “O tapuia é o próprio preconceito em fuga para o sertão” (JORGE 

SCHARTZ, 1995, p. 148).  

Os jesuítas pensaram que haviam conquistado os tupis, e estes é que haviam 

conquistado a religião dos jesuítas. Os portugueses julgaram que os tupis deixaram 

de existir e se impuseram com face de nação nova, contra a metrópole: os tupis 

venceram dentro da alma e do sangue dos portugueses.Vemos uma diferença 

grande entre os tupis e tapuias. Os primeiros não tiveram medo da morte e se 

socializaram, mais ainda, eternizaram-se, ao passo que os tapuias isolaram-se e 

foram mortos por tribos inimigos. 

O mameluco foi a raça que se voltou contra os índios para destruir a 

expressão formal e a indígena, o que há de interior no selvagem existirá sempre nos 

novos cruzamentos do povo brasileiro. É a cara da gente brasileira não contida nas 

definições filosóficas ou políticas, mas apresentada nas tendências gerais comuns. 

A presença do Jacobismo na América são tapuias. Jacobismo quer 

isolamento, desagregação. O nacionalismo saudável, de finalidade histórica foi tupi. 

Vale salientar que o nacionalismo tupi não é intelectual, é sentimental. É de ação 

prática, mas impõe essência do sentimento. Sente Tupã, Tamandaré através do 

mesmo catolicismo. 

A nação é para esse Manifesto fruto de agentes históricos: o índio, o negro, o 

espadachim, o jesuíta, o tropeiro, o poeta, o fazendeiro, o político e todas as outras 

categorias que existem no Brasil. O movimento da Anta baseava-se no princípio da 
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“não filosofia”. Tornava-se o índio como símbolo da nação, porque, ele significava a 

ausência do preconceito. O índio foi a única raça transformadora das raças. 

Os Jesuítas foram responsáveis pela religião católica pregada desde o início, 

quando o Brasil foi descoberto, pregando o perdão. No Brasil não havia preconceito 

político, importa a administração. Os terroristas da República tiveram pouca 

influência na organização do regime que se instituía. No Império, o sistema 

parlamentar só se efetivou pela influência do Poder Moderador. É possível se 

perceber que dentro da República os que mais agem são os que menos doutrinam. 

O Manifesto Anta afirma ser o Brasil um país onde o povo não procurava os 

traços de uma ideologia política, porém o que nos interessa é a maneira de 

administrá-lo. 

O Manifesto Verde amarelo ou N´henguaçú preparava a destruição das 

bibliotecas, sem trazer consequências que prejudicassem a nação. Tudo isso, 

firmava-se em razão do nacionalismo tupi, da não-filosofia, da ausência de 

sistematizações. Se o tupi crescesse em filosofia, criaria antagonismo e sugeriria 

dissociação. 

No Brasil, essa tendência marcou a prosa mais destacada do período, a do 

romance regionalista nordestino, cujo ciclo é iniciado com A Bagaceira (1928), de 

José Américo de Almeida. Sobressai a visão crítica de caráter social vinculada às 

regiões do país, por meio de uma abordagem ligada à tendência regionalista 

conhecida na literatura brasileira, que vem do Romantismo, passou pelo Realismo-

Naturalismo, chegando até o Pré-Modernismo.  

Mas a perspectiva modernista foi outra. Apesar de darem ênfase a 

determinadas regiões, tratando de especificidades geográficas, sociais e culturais, 

analisando a situação do trabalhador urbano e rural, as narrativas não se prenderam 

ao “pitoresco regional”, como no Regionalismo romântico, cujo exemplo podemos 

citar O Sertanejo, de José de Alencar; a abordagem pode ser estendida ao país 

como um todo, assumindo até uma dimensão universal. Construir–se-iam num 

estudo das contradições da organização social em suas raízes históricas, além de 

verticalizarem o conhecimento das projeções emocionais e psicológicas desses 

problemas nos trabalhadores, ampliando-lhes o sentido da humanização, como é 

possível perceber na obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. 

 



 42

Em Modernismo Brasileiro e Vanguarda, Lúcia Helena (1989) traça um 

panorama sobre o movimento modernista brasileiro, demonstrando como a 

constituição deste, recebeu influências das vanguardas europeias do início do 

século XX. Primeiramente, a autora assinala a relevância do contexto histórico para 

o surgimento das vanguardas: tratava-se de um momento crítico, no qual o mundo 

ocidental encontrava-se imerso em uma grave crise – período que abarca os 

eventos geradores da primeira (1914-1918) e segunda (1939-1945) guerras 

mundiais. Assim, os movimentos vanguardistas foram a resposta - produto artístico -

cultural de um tempo de grande contestação e inquietação. Por isso, os mais 

variados movimentos vanguardistas apresentam como ponto convergente o 

questionamento sobre o legado cultural recebido e a fossilização (ou engessamento) 

dos padrões de criação artística. Nas palavras de Helena (1989, p.9), todos 

concordavam com a falência dos “moldes acadêmicos e conservadores de uma arte 

envelhecida e cristalizada”. Reiterando o discurso de Helena (1989), Chaves (1970, 

p.9) afirma: “O Modernismo não é pois, um acontecimento, é, antes, um processo 

histórico”. 

Candido (1999, p. 64) ao tratar do Modernismo brasileiro, o faz elaborando 

uma comparação ao Romantismo, enquanto movimento que influenciou os 

costumes sociais e políticos brasileiros: 

 

O Modernismo não foi apenas um movimento literário, mas, como tinha sido 
o Romantismo, um movimento cultural e social de âmbito bastante largo, 
que promoveu a reavaliação da cultura brasileira, inclusive porque coincidiu 
com outros fatos importantes no terreno político e artístico, dando a 
impressão de que na altura do Centenário da Independência (1922) o Brasil 
efetuava uma revisão de si mesmo e abria novas perspectivas, depois das 
transformações mundiais da Guerra de 1914 - 1918, que aceleraram o 
processo de industrialização e abriram um breve período de prosperidade 
para o nosso principal produto de exportação, o café. 

 

Ainda para Candido (1999), o Modernismo Brasileiro foi complexo e 

contraditório, com linhas centrais e linhas secundárias, mas iniciou uma era de 

transformações essenciais. Depois de ter sido considerado excentricidade e 

afrontado ao bom gosto, acabou tornando-se um grande fator de renovação e o 

ponto de referência da atividade artístico - literária. De certo modo, abriu a fase mais 

fecunda da literatura brasileira, porque já, então, havia adquirido maturidade 

suficiente para assimilar com originalidade as sugestões das matrizes culturais, 

produzindo em larga escala uma literatura própria. 
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O período estético conhecido como Modernismo teve suas bases lançadas no 

Brasil, a partir da segunda década do século 20, entretanto, “um itinerário já havia 

sido percorrido pelos jovens modernistas” (HELENA, 1989, p. 43). Assim, “aquilo 

que se costuma chamar de Modernismo não nasceu propriamente com a Semana 

de Arte Moderna. Esta foi apenas uma espécie de lançamento oficial das novas 

tendências” (KIEFER et al, 1970, p. 83).  

Já em 1917, a pintora Anita Malfatti lançou sua exposição de quadros, 

inspirados nas vanguardas europeias, fruto de anos de estudos na Alemanha e na 

América do Norte. A exposição não foi bem recebida, encontrando uma forte 

oposição sobre a incipiente arte moderna, aqui no Brasil. Exemplo disso é a opinião 

do escritor Monteiro Lobato (apud HELENA, 1989, p. 43 - 44) :“Arte moderna, eis o 

escudo, a suprema justificação. Na poesia também surgem, às vezes, furúnculos 

desta ordem, provenientes da cegueira nata de certos poetas elegantes, apesar de 

gordos, e a justificativa é sempre a mesma: arte moderna.” 

Nesse contexto, uma palavra é apropriada para caracterizar o modernismo: 

renovação, e essa foi a busca incessante dos modernistas brasileiros, pois, tal 

movimento tinha como eixo a defesa da implantação de novas formas de se fazer 

arte,  através do aproveitamento dos princípios de: 

 

[...] vanguarda, com ‘deglutição’ pessoal e autônoma e adaptação ao 
panorama brasileiro; a revisão da ‘história pátria’ relida agora do ângulo do 
colonizado; a revitalização do falar brasileiro, o resgate do coloquial e 
regional [...]; o questionamento dos temas do nacionalismo e da identidade 
cultural brasileira, considerando-se a nossa formação fragmentada, fruto do 
nosso hibridismo sócio - cultural. (HELENA, 1989, p. 50-51) 

 

Por esse trecho é possível notar que foram vários os princípios do 

Modernismo brasileiro, assim como foram também as correntes desse movimento. A 

partir dessa constatação, Helena (1989) distingue a chamada fase heroica, quando 

houve um projeto voltado para a implantação e experimentação de novas formas de 

fazer arte e a geração de 30, posterior à de 22, com ênfase dada aos conteúdos de 

base social. 

Antonio Candido (2002), por sua vez, apresenta uma divisão da literatura 

brasileira no século 20 em três fases: 1900 a 1922, a primeira delas; a segunda de 

1922 a 1945 e a terceira que se inicia a partir de 1945. Há também uma outra 

divisão tradicional do modernismo brasileiro: 1ª fase: modernismo heroico, década 

de 20; 2ª fase: geração de 30; e 3ª fase: geração de 45. O que nos interessa a 
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princípio é a segunda fase: a fase do Regionalismo de 30, a qual reflete as 

transformações por que passou o país. 

Sobre este aspecto, é notório o entendimento de que o movimento Modernista 

de 1922 – predominantemente de ordem estética, inspirada nos movimentos de 

vanguarda europeus, e que adquiriu, aos poucos, um sentido essencialmente 

brasileiro, quer na poesia, quer na prosa – possibilitou a consolidação, em 1930, de 

um novo eixo, em torno do qual passou a girar a cultura brasileira – o Regionalismo. 

Entretanto, faz-se necessária uma compreensão maior sobre a teoria que se 

assenta o Regionalismo. Nesse sentido, é pontual a observação de Cornejo Polar 

(2000, p.130) cujas considerações destacam três sentidos de região peculiares às 

teorias regionalistas: 

 

[...] primeiro: em um sentido imediato, região implica a continuidade espacial 
e a globalização de várias nações, como acontece na região andina, 
caribenha ou rioplatense; entretanto, em outras circunstâncias, uma só 
nação pode participar de duas regiões, como seria o caso da Colômbia, ou 
constituir-se por si mesma em uma região, que seria o caso do Brasil. 
segundo: por extensão, indiretamente caberia estabelecer “regiões” em 
termos de uma tipologia histórico-antropológica [...] ou em função de 
homologias de índole social, que permitiriam captar como um todo a 
“região” metropolitana das grandes cidades latinoamericanas, por exemplo, 
e terceiro: em um e outro caso, mas sobretudo no primeiro, a região 
participa de certo processo histórico, mesmo que, obviamente, esta 
comunidade de experiência seja menos concreta que no campo das 
nações. As literaturas regionais correspondem ao segundo nível de 
articulação, com respeito aos sistemas literários nacionais [...]. Nas regiões 
mais integradas suas literaturas representam mais que uma escala maior da 
problemática própria das literaturas regionais.  
 

Nesse sentido, a literatura de cunho regionalista pressupõe as várias 

literaturas produzidas em cada país e em suas regiões, estejamos tratando da  

América Latina ou do Brasil, em particular. 

 

3.1- A PROSA REGIONALISTA 

 

Na literatura brasileira, o termo Regionalismo, tradicional ou stricto sensu, tem 

sido utilizado para determinar descrever as manifestações peculiares a uma 

determinada região em que se manifestam fatos literários pelo víeis localista, rural, 

centrada no “pitoresco” e na artificialidade da linguagem de um dialeto, 

condicionando ações e personagens. De acordo com Pereira (1973, p. 179), o termo 
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pode ser definido como a corrente literária na qual está inserido “qualquer livro que 

intencionalmente ou não traduza peculiaridades locais”. 

 Entretanto, segundo Viana (2001), para se entender a história da literatura 

brasileira sob o foco do Regionalismo, na prosa de ficção brasileira, é essencial 

considerar dois períodos literários: o Romantismo e o Modernismo, tendo em vista 

que foram esses os períodos literários que legitimaram o surgimento da literatura 

regionalista no Brasil, a qual começou a se desenvolver a partir da primeira metade 

do século XIX, atribuindo a si todas as características dos modelos vigentes na 

época, nesse caso, o Romantismo e, mais precisamente, o modelo romântico de 

José de Alencar. Segundo Moreira (1994, p. 82), 

 

Os motivos ideológicos - derivados dos interesses de uma oligarquia rural 
dentro de uma sociedade escravista, no Segundo Império combinados com 
a influência dos movimentos ideológicos (Romantismo, Liberalismo) da 
burguesia europeia - que levaram ao enaltecimento mítico do índio na ficção 
brasileira (O Guarani, Iracema, etc.), numa etapa posterior, conduziram 
também à mitificação do sertanejo. As oposições Natureza/Civilização, 
Brasil/Europa, Índio/ Branco, são constantes no interior do nacionalismo 
romântico brasileiro. Nesse quadro, nasce o sertanismo romântico de José 
de Alencar (O Sertanejo), que pode ser considerado, mesmo com 
restrições, como uma forma inicial de Regionalismo na literatura do país. 

 
Como percebemos pelo texto acima, o Romantismo, no Brasil, foi entendido 

como a busca de fazer uma literatura nacional, com uma temática própria do país, 

sem as velhas influências dos modelos europeus. Nesse sentido, são pertinentes as 

considerações de Coutinho (2001, p. 201): 

 

Desde o Romantismo, com a valorização do genius loci, um fato de maior 
significação foi a crescente importância do Brasil regional. As influências 
geográficas, econômicas, folclóricas, tradicionais, que deixaram traços 
marcantes e características distintivas na vida, costumes, temperamento, 
linguagem expressões artísticas, maneiras de ser e sentir, agir e trabalhar 
fizeram-se perceber na vida intelectual brasileira desde que a consciência 
nacional brotou para a independência política e cultural.  

 

No contexto do Romantismo, temos o cearense Franklin Távora, considerado 

o primeiro romancista do Nordeste e defensor de um Regionalismo radical, que 

defendia a proposta de Brasil Nação, a qual divergia do Romantismo idealista 

defendido por José de Alencar. No prefácio de O Cabeleira (1876), Távora 

apresentou o  romance como o primeiro de muitas publicações que buscavam 

defender e destacar o Regionalismo, e que estavam inseridas em uma literatura 
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própria de sua terra, em uma Literatura do Norte, em contraste com a Literatura do 

Sul, conforme podemos verificar no excerto do referido prefácio: 

 
As letras têm, como a política, um certo caráter geográfico; mas no Norte, 
porém, do que no Sul, abundam os elementos para a formação de uma 
literatura propriamente brasileira, filha da terra. A razão é óbvia: o Norte 
ainda não foi invadido como está sendo o Sul de dia em dia pelo 
estrangeiro (TÁVORA, 1973, p. 27). 
 

Devido às características particulares, tanto na geografia, quanto na política, o 

Regionalismo veio ao encontro da região que, mais tarde, viria a ser denominada de 

Nordeste e, Franklin Távora soube muito bem representar esses conhecimentos nos 

seus romances, conforme afirma criticamente Ribeiro (2008, p. 5): 

 

O prefácio programático de O Cabeleira determina as diferenças 
fundamentais entre o Norte e Sul, no que se refere às exuberâncias naturais 
e à ingenuidade literária. Os escritores da Corte, alheios ao repertório das 
tradições populares do Norte, velhas conhecidas dos literatos do lugar, 
Estariam impregnados pelas ideias do estrangeiro. Deste ponto de partida, 
Távora propõe como projeto literário autenticamente brasileiro, o que se 
volta para sua dileta região. 

 

O Regionalismo, por sua vez, veio firmar essa busca das “cores locais” do 

país. No Nordeste essa “cor local”, até início do século XX, era o sertão. E, o 

principal elemento desse cenário, o sertanejo, o vaqueiro era marcado na literatura 

regionalista romântica como sendo o herói, auto-suficiente, que defendia seus ideais 

até a morte. Sobre a “cor local” no Regionalismo romântico, Candido (1999, p. 83) 

argumenta:  

 

É preciso observar que a etiqueta “Regionalismo” se deve em parte ao fato 
de as avaliações literárias terem como base o Rio de Janeiro, ainda então o 
grande centro intelectual do país. Por isso, as narrativas que tinham por 
quadro as províncias podiam ser vistas como exóticas, na medida em que 
descreviam um mundo diferente do da capital. Regionalismo significa às 
vezes, para a perspectiva desta, simples distanciamento geográfico. 

 

É possível afirmar que a prosa regionalista romântica baseava - se na 

descrição de áreas rurais pouco desenvolvidas, destacando as culturas locais, com 

seus costumes e linguagem. Assim, a narrativa regional romântica, com a 

independência política e cultural do Brasil, apareceu de forma consciente, 

priorizando o caráter nacional com o seu localismo, folclore e tradição, apesar de ter 

sido caracterizada pelo subjetivismo saudoso e pelo escapismo dos românticos. 
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Para Candido (1999), o Regionalismo da época foi uma tendência cheia de perigos, 

tanto pela redução de humanidade dos personagens e o pitoresco superficial, 

quanto pela dificuldade de ajustar a linguagem culta aos torneios populares. 

Segundo esse estudioso (1999, p. 84): 

 
[...] ele pode corresponder a uma visão saudosista e conservadora, o que, 
num país novo e dependente, vale muitas vezes por falta de ajustamento às 
tarefas do presente e do futuro. No entanto, o Regionalismo não é uma 
simples alternativa descartável, pois em tais países a realidade das regiões 
atrasadas é muito viva e problemática, impondo-se à consciência dos 
escritores (CANDIDO, 1999, p. 84). 

 

Acreditando que essa literatura foi a primeira forma do Regionalismo, de 

acordo com Almeida (1999, p. 18), seria mais apropriado designá-la como 

Sertanismo.  

No entanto, foi apenas com o romance de 1930 que o Regionalismo assumiu 

uma forma liberta e amadurecida de feição romântica e popular, nas quais se 

aprofundaram os dramas característicos da região. Os escritores fizeram dessa 

tendência um instrumento de reinterpretação histórico-social, escolhendo temas 

poéticos e narrativos, numa retomada distante das preocupações do Romantismo.  

Nesse sentido, o Regionalismo de 30 recorreu desde a observação 

puramente geográfica até a complexa compreensão ecológica, sociológica, 

psicológica e linguística do homem rural. Segundo Candido (1999, p. 78), a prosa 

regionalista de 30, embora retomasse a tendência de expor narrativamente temas 

relacionados a lugares do interior brasileiro, assim o fazia “sem o pitoresco e com 

perspectiva diferente, pois o homem pobre do campo e da cidade apareciam, não 

como objeto, mas, finalmente, como sujeito, na plenitude da sua humanidade”.  

Nessa compreensão, o Regionalismo de 1930 representou um dos veios mais 

importantes e duradouros de nossa literatura, diferenciando-se do Regionalismo de 

alguns países da América Latina como pode ser evidenciado no fragmento abaixo: 

 

[...] o caso do Brasil é talvez peculiar, pois aqui o Regionalismo inicial, que 
principia com o Romantismo, antes dos outros países, nunca produziu obras 
consideradas de primeiro plano [...]. de tal modo que só a partir mais ou 
menos de 1930, numa segunda fase que estamos tentando caracterizar, as 
tendências regionalistas, já sublimadas e como transfiguradas pelo realismo 
social, atingiram o nível das obras significativas, quando em outros países, 
sobretudo na Argentina, Uruguai, Chile, já estavam sendo postas de lado 
(CANDIDO, 1987, p. 161). 
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Esse tipo de literatura se desenvolveu, mais fortemente, no Nordeste 

brasileiro. Não teve um caráter e uma temática únicos, oscilando entre a denúncia 

das péssimas condições em que viviam os nordestinos, consequências de fatores 

naturais e políticos, e o saudosismo de uma sociedade patriarcal em ruínas, em 

processo de decadência, perdendo espaço para a modernização urbano-industrial 

burguesa. O discurso do romance serviria, então, para formar uma consciência 

crítica com vistas à participação nas transformações do país, produto da 

preocupação e necessidade de se conhecer os problemas do Brasil. Segundo 

Abdala Júnior (1993, p. 10 -11): 

 

Embora as histórias fossem ambientadas numa determinada região, 
poderiam ser extensivas ao conjunto do país. A visão crítica predominante 
nessas produções aponta para o caráter social, representando problemas 
brasileiros e não problemas específicos de uma determinada região. Trata-
se de uma literatura que procura representar a realidade de forma realista, 
mas com um sentido crítico muito aguçado, visando transformá-la em suas 
estruturas sociais. 
 

De acordo com o crítico acima, a prosa regionalista de 30 pode ser 

considerada efetivamente Regionalista, na medida em que o meio local e a realidade 

social e humana, fixados no romance, refletiam uma vivência profunda da região. 

O romance do nordeste transformou o Regionalismo substituindo a visão 

paternalista por uma visão crítica, defendendo as classes desprivilegiadas sócio-

cultural e economicamente, contribuindo para alargar o conjunto literário por meio de 

um acentuado Realismo no uso do vocabulário e na escolha das situações narradas. 

Na chamada prosa Regionalista prevalece a exploração de um tema comum: a seca, 

que nasceu, em grande parte, sob o signo desse dramático embate entre a terra e o 

homem.  

Nesse sentido, Candido (1989, p. 161) faz uma importante consideração 

sobre o Regionalismo entre os anos de 1930 e 1940, utilizando a palavra 

subdesenvolvimento ao pensar o Regionalismo e caracterizando-o pelo romance 

social, pelo indigenismo e pelo romance do nordeste, porém não apenas no Brasil: 

 

Na fase de pré-consciência do subdesenvolvimento, ali pelos anos de 1930 
e 1940, tivemos o Regionalismo problemático, que se chamou de “romance 
social”, “indigenismo”, “romance do Nordeste”, segundo os países, e, sem 
ser exclusivamente regional, o é em boa parte. Ele nos interessa mais, por 
ter sido um precursor da consciência de subdesenvolvimento - sendo justo 
registrar que muito antes escritores como Alcides Arguedas e Mariano 
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Azuela já se haviam pautado por um senso mais realista das condições de 
vida, bem como dos problemas humanos dos grupos desprotegidos. 
 

Por sua vez, Lucas (1985, p. 46) trata do tema ao argumentar que romances 

regionalistas alimentados pelo subdesenvolvimento e miséria da região,  

 

[...] associam muito bem a herança da cultura brasileira, latifundiária e 
patriarcal, ao espírito cumulativo do capitalismo incipiente, gerador de 
miséria e desemprego [...]. Talvez o conjunto de romances do Nordeste 
constitua o documento mais enfático da disparidade social do País, pois a 
situação geográfica e histórica da região, de uma pobreza heroica e 
dependente, facilmente pode gerar mais vivamente o sentimento de 
protesto.  

 

A disparidade, da qual trata Lucas (1985) pode ser compreendida pelo 

contexto brasileiro que já vinha se delineando na época: enquanto no Sudeste 

verificava-se o processo de industrialização, grandes lucros obtidos com a cultura do 

café e “[...] franca ascensão da burguesia paulista” D’Andrea (2010, p. 49).  

No Nordeste verificava-se a decadência econômica do setor açucareiro 

devido a perda dos mercados externos – Estados Unidos e Europa – para as 

Antilhas e a descoberta do açúcar feito a partir da beterraba. De acordo com 

D’Andrea (2010), foi diante da perda de status político-econômico que o 

Regionalismo nordestino tomou uma decisão política essencial para a sobrevivência 

da região: a fundação do Centro Regionalista do Nordeste, em 1924, objetivando 

promover e revalorizar o homem e a cultura tradicional nordestina. De acordo com 

Silveira (1984, p. 17), “[...] a ideologia regionalista, tal como surge é, portanto, a 

representação da crise na organização do espaço do grupo que a elabora. Uma 

fração açucareira da classe dominante brasileira, em vias de subordinação a uma 

outra fração hegemônica (comercial-cafeeira) [...]”. 

Em 1926, ocorre o 1º Congresso Regionalista do Nordeste, realizado na 

Faculdade de Direito do Recife que apresentava como principais propósitos, 

segundo Almeida (1999, p. 190), “[...] a organização do ensino, a defesa dos valores 

tradicionais nordestinos, tais como a fisionomia arquitetônica das cidades, o 

patrimônio histórico e artístico, as festas e os jogos tradicionais”.  

Oliven (1993, p.398) destaca que o Manifesto Regionalista desenvolve, 

basicamente, dois temas interligados: “a defesa da região enquanto unidade de 

organização nacional; e a conservação dos valores regionais e tradicionais do Brasil, 

em geral, e do Nordeste, em particular”. 
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3.2- O MANIFESTO REGIONALISTA 

 

Conforme D’Andrea (1984), o Manifesto Regionalista sintetiza o ideário 

regionalista de reagrupamento de forças para ressuscitar valores do patriarcalismo 

açucareiro. Logo no início do manifesto, o autor fez questão de assinalar o 

testemunho de personalidades nacionais e internacionais que apoiavam as suas 

ideias, o Regionalismo e o reconhecimento nacional das ideias defendidas: 

 
Há dois ou três anos que se esboça nesta velha metrópole regional que é 
Recife um movimento de reabilitação de valores regionais e tradicionais 
desta parte do Brasil: mestres autênticos como o humanista João Ribeiro e 
o poeta Manoel Bandeira vão tomando conhecimento e a que agora se 
juntam pela simpatia, quando não pela solidariedade ativa e até militante, 
não só norte-americanos como Francis Butler Simkins - que anuncia dever a 
um brasileiro do Recife seu critério regional de estudar a história do Sul dos 
Estados Unidos - franceses como Regis de Beaulieu e alemães como 
Ruediger Bilden como alguns dos mais adiantados arquitetos, urbanistas e 
homens de letras do Rio... homens públicos ou de ciência preocupados com 
problemas urbanos e rurais da região, como Amauri de Medeiros, Gouveia 
de LINS DE BARROS e Ulysses Pernambucano; homens de Letras 
empenhados na defesa dos nossos valores históricos como Carlos Lyra 
Filho, Levy Cedro, Manoel Campelo, Aníbal Fernandes, Joaquim Cardoso, 
Mário Melo, Mário Sette, Manoel Caetano de Albuquerque e seu filho José 
Maria [...]; homens de saber interessados em dar sentido regional ao 
ensino, à organização universitária, à cultura intelectual entre nós como 
Odilon Nestor, e Morais Coutinho, Alfredo Freyre e Antônio Inácio velhos 
lavradores ou homens do campo voltados inteligentemente para os 
problemas de defesa e valorização da paisagem ou da vida nos seus 
aspectos rurais ou folclóricos, como Júlio Bello, Samuel Hardman, Gaspar 
Peres, Pedro Paranho e Leite Oiticica. Homens, todos esses, com o sentido 
de regionalidade acima do de pernambucanidade – tão intenso ou 
absorvente como Mário Sette – do de paraibanidade –  tão vivo em José 
Américo de Almeida – ou de alagoanidade – tão intenso em Otávio Brandão 
[...] (PENNA, 2008, p. 71-72). 

 

A seguir, Gilberto Freyre enfatizou que o movimento não tem caráter 

separatista e destacou a necessidade de se iniciarem os estudos científicos sobre o 

Nordeste, defendendo “articulação inter-regional”, uma vez que: 

 

O conjunto de regiões é que forma verdadeiramente o Brasil. Somos um 
conjunto de regiões antes de sermos uma coleção arbitrária de “Estados”, 
uns grandes, outros pequenos, a se guerrearem economicamente como 
outras tantas Bulgárias, Sérvias e Montenegros e a fazerem as vezes de 
partidos políticos - São Paulo contra Minas, Minas contra o Rio Grande do 
Sul - num jogo perigosíssimo para a unidade nacional (PENNA, 2008, p. 
74).  
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Gilberto Freyre elabora uma crítica contundente à figura americanizada do 

Papai Noel, rechaçando-a e sugerindo a revitalização das lapinhas e outros festejos 

regionais nordestinos como desafio aos habitantes da região: 

 

Procurando reabilitar valores e tradições do Nordeste repito que não 
julgamos estas terras, em grande parte áridas e heroicamente pobres, 
devastadas pelo cangaço, pela malária e, até, pela fome, as Terras Santas 
ou Cocagne do Brasil. Procuramos defender esses valores e essas 
tradições, isto sim, do perigo de serem de todo abandonadas, tal o furor 
neófilo de dirigentes que, entre nós, passam por adiantados e 
‘progressistas’ pelo fato de imitarem cega e desbragadamente a novidade 
estrangeira [...]. Como se explicaria, então que nós filhos de região tão 
criadora é que fôssemos agora abandonar as fontes ou as raízes a tradição 
de que o Brasil inteiro se orgulha ou de que se vem beneficiando como de 
valores basicamente nacionais? (PENNA, 2008, p. 75)  
 

Em suas considerações, Freyre (apud PENNA, 2008, p. 76) relembra a época 

áurea do açúcar, dos tempos coloniais: 

 

Sem julgar estultamente o sal do Brasil, mas apenas o seu maior e melhor 
produtor de açúcar nos tempos coloniais – açúcar que está na base de uma 
doceria rica como nenhuma[...]. O Nordeste tem o direito de considerar-se 
uma região que já grandemente contribuiu para dar à cultura ou à civilização 
brasileira autenticidade e originalidade e não apenas doçura e tempero.  

 

D’Andrea (2010) afirma que uma das coisas que enriquece a cultura 

nordestina é a cozinha regional. Ela dá o tom do resgate cultural do Nordeste, 

embora o texto esteja permeado de outros valores e hábitos nordestinos. A seguir, 

Freyre, também, destaca o legado cultural dos índios, negros e portugueses: 

 

Onde parece que essas três influências melhor se equilibraram ou 
harmonizaram foi na cozinha do Nordeste agrário onde não há nem 
excesso português como na capital do Brasil nem excesso africano como 
na Bahia nem quase exclusividade ameríndia como no extremo Norte, 
porém o equilíbrio (PENNA, 2008, p. 83). 

 

O fragmento apresentado ilustra as considerações de D’Andrea (2010) sobre 

o equilíbrio harmônico da tradição culinária do Nordeste agrário em conjunto à tese 

da democracia racial, quando o autor pontua a influência ameríndia, portuguesa e 

africana sobre a mesa do colonizador. 

O autor finaliza retornando ao tema do Regionalismo, dos valores, conceitos e 

da força do povo que forjou grandes personalidades da literatura brasileira, 

convocando, através de apelos emocionais, os nordestinos de uma maneira geral. 
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Que é dos poetas do Nordeste que não cantam figuras do vigor ao mesmo 
tempo regional e humano da de João Ramos, como meu amigo Vachel 
Lindsay, cantou a figura de Booth [...]. Que é dos romancistas que não 
descobrem tais figuras de Dons Quixotes regionais? Dos biógrafos que não 
as revelam? Dos ensaístas que não os interpretam? Hoje precisamos de 
homens cujas vozes se ergam não só a favor dos homens ainda cativos de 
homens ou dos animais maltratados e explorados pelos donos ou das 
matas roubadas de seus bichos mais preciosos [...]. É todo o conjunto da 
cultura regional que precisa de ser defendido e desenvolvido (PENNA, 
2008, p. 96).  

 

Enfim, Mascaro (2004) pontua que o Regionalismo desse manifesto tem um 

caráter mesológico, dinâmico, uma vez que trata das mais variadas formas de 

expressão – desde a culinária até a arquitetura – como produtos do meio, 

entrelaçando conceitos de “nacionalismo”, “internacionalismo” e “Regionalismo”, 

como forma de resistência frente à onda de “cosmopolitismo” ou “progressismo” que 

havia se transformado em moda, no início do século XX. 

 

3.3.1 - Antecedentes do Nordeste 

 

A crítica nacional foi sempre unânime em afirmar que a tradição literária deve 

obediência a um duplo movimento: primeiro, origina-se de um modelo importado, 

segundo, busca a afirmação da nacionalidade. Estas duas posições refletiram na 

ficção uma nova realidade que fizeram nascer duas correntes distintas, que até hoje 

se destacam. 

Antonio Candido, em sua obra Formação da Literatura Brasileira, acentua o 

caráter de literatura, diante das especificidades que a informa, além de sua relação 

com outras. 

Considerando que a literatura brasileira é um conjunto de tendências com 

caráter local e universal, Antonio Candido revela particularidades de formação e 

inserção da literatura brasileira no acervo ocidental literário, de modo que nos 

introduzem dentro desse contexto com particularidades que marcam sua origem e 

crescimento partindo dos mais variados diálogos com muitos países europeus. 

Candido, deixa bem claro que a história é indicada como o caminho legítimo a 

compreensão de nossas letras, apontando a interdisciplinaridade como condição 

sine qua non, na hermenêutica dos nossos discursos. 
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Devemos levar em conta esse aspecto, a dualidade da nossa cultura 

pluralista, produto do processo ocorrido no período colonização acentuadamente 

nos três primeiros séculos de nossa história e confirmado, cada vez mais, pelas 

políticas de exclusão social e de conceituação das riquezas que nasceram e 

cresceram no dia a dia da nação. Em sua obra o professor Alfredo Bosi em  História 

Concisa da Literatura (1994, p.11), alerta-nos para um ponto que merece destaque 

ao estudarmos o processo de colonização. Ele nos afirma que: 

 

Nos primeiros séculos, os ciclos de ocupação e de exploração formaram 
ilhas sociais (Bahia, Pernambuco, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo), que 
deram a colônia a fisionomia de um arquipélago cultural. E não só no fácies 
geográfico: as ilhas devem ser vistas também na dimensão temporal, 
movimentos sucessivos que foram no nosso passado desde o século XVI 
até a independência. 
  

Com este alerta de Bosi, chegamos a concluir que a divisão do Brasil em 

“subsistemas regionais”, deve ser vista e entendida como uma marca histórica que 

perdura até nos dias, tanto econômica como culturalmente, em todo país. 

Também não se pode perder de vista que a permanência do Regionalismo 

em nossa literatura é fato marcante. A crítica que afirmava que o Regionalismo 

estava acabado, parece ter se equivocado histórico-social e culturalmente, pois “o 

Regionalismo “existiu, existe e existirá enquanto houver condições como as do 

subdesenvolvimento, que forçam o escritor a focalizar, como tema, as culturas 

rústicas mais ou menos à margem da cultura urbana” (CANDIDO, 1999, p. 86). 

Diante de todos esses pressupostos, qualquer escritor regionalista precisa ser 

visto como alguém que, através de sua obra, expressa o seu pequeno mundo, pois é 

um pedaço do país, mostrando seus diferentes problemas, que é um diferente Brasil, 

ao longo da história que conhecemos. O escritor regionalista é aquele que consegue 

ver com maior profundidade seu povo, seus costumes, sua terra, sua cultura. Nesse 

contexto, o estado de Sergipe foi berço privilegiado do escritor Francisco Francisco 

Dantas que, em pleno século XX, traduz esse caráter regionalista na obra Coivara 

da Memória. 

Afirmamos com segurança que a estética do Regionalismo representa a 

“unidade na diversidade”. Alguns teóricos chegam a dizer que a consciência regional 

é uma marca da vida espiritual de cada ser humano, por onde se sente a ficção 

brasileira desde, a sua origem. Segundo Elis (1988), “a nossa temática é, 

preferentemente, e exclusivamente regional.” 
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Para Coutinho (2001), o Regionalismo já foi interpretado como provincianismo 

de mau sentido, localismo literário, caipirismo, revanchismo político, caboclismo e 

outras. Todos esses predicados têm o seu valor, já que estão atrelados ao caráter 

plural da cultura brasileira. 

A historiografia e a crítica literária consideram e dividem o Regionalismo em 

três momentos distintos, além de outro movimento como a prosa Roseana, que 

acontece em meados do século XX. 

O “primeiro” momento é fruto do Romantismo, interessado no pitoresco, nos 

tipos humanos das variadas regiões do país e na cor local, coincidindo com o 

movimento de valorização, análise e interpretação da realidade brasileira. Dentro 

desse contexto, o sertão veio para a ficção e, diante disso, foi chamado de 

“sertanismo”. Seus representantes principais são José de Alencar, Bernardo 

Guimarães, Visconde de Taunay e Franklin Távora. 

Em seguida, veio um “segundo” momento que reagiu ao sentimentalismo 

romântico sob o influxo do naturalismo. Essa reação incidiu em apresentar o espírito 

humano nos múltiplos aspectos, levando em conta um indivíduo como receptor das 

peculiaridades de raça e tradição. A preocupação, aí, reside em fatores, como o 

determinismo, a interpretação científica dos fatos narrados, o pessimismo e a 

fatalidade como as marcas desse segundo momento. Temos como nomes mais 

expressivos desse período: Inglês de Sousa, Manuel de Oliveira Paiva, Afonso 

Arinos e Domingos Olimpio. 

No “terceiro” momento, surgiram os anos 30, classificados pela crítica 

nacional como “Regionalismo de trinta”. Esse período foi marcado pelas “obras de 

ficção escritas no Brasil, a partir de 1928”, cujo precursor foi José Américo, 

paraibano, autor de A Bagaceira. Sua abordagem centra-se nos dramas humanos 

locais, no mundo dos coronéis e nos retirantes da seca, no sertão do Nordeste. 

Nesse período, o destaque maior está em Graciliano Ramos, José Lins do Rego, 

Raquel de Queiroz e Jorge Amado. 

Finalmente, o último Regionalismo, situado na era pós-roseana. A ficção 

dessa época mostra bem como se apresenta a nossa brasilidade, com suas 

nuances. Dentro desse espaço, Coivara da Memória, de Francisco Francisco 

Dantas, o sergipano que surpreendeu o Brasil e outros países tanto na América 

Latina como da Europa, dá o seu pulo magistral, provando que a ficção de cunho 

regionalista ainda existe e, com distinção. 
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Em relação às origens do Regionalismo brasileiro, fica evidente que elas vêm, 

indubitavelmente, do Romantismo, sobretudo de José de Alencar, Bernardo 

Guimarães, Franklin Távora e Visconde de Taunay. Alguns estudiosos não 

pouparam suas críticas ao movimento, deixando de reconhecer o seu valor. É 

importante destacar sua ligação com o nativismo e a influência que ele proporcionou 

em tantas obras que expressam a boa qualidade de nossos escritores, muito 

embora algumas não tenham o devido reconhecimento. 

Nesse primeiro momento, a produção de caráter sentimental, ou ainda o 

entusiasmo diante da terra que há pouco tinha se tornado nação, assinala um 

momento histórico-político na literatura brasileira. 

Outro aspecto a considerado é que a produção literária desse período 

recebeu influência da independência, que aconteceu em 1822, ajudando a fortalecer 

o espírito antinacionalista que afetava o Brasil, expandindo, entre os escritores, a 

ideia de que a literatura era porta voz da nação. Esse primeiro momento 

fundamenta-se em três pilastras: o romanesco, o heroico e o lado belo da vida. 

Para melhor compreendemos o discurso regionalista no Romantismo é 

necessário que ele esteja incorporado ao contexto sócio histórico do nacionalismo. 

Foi uma época em que se estenderam as lutas pela nacionalidade. Para isso, a 

ficção regional buscou no passado histórico, os mitos que representam as origens. 

 Nesse contexto, destacamos o indianismo, com obras como as de José de 

Alencar, que registraram uma prosa romântica de identidade nacional. É preciso 

lembrarmos que dentro do Regionalismo romântico existe, ainda, uma outra 

modalidade que é o “sertanismo” entendido como seu aspecto mais típico, mais 

puro. 

No dicionário de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira há as seguintes 

definições para o vocábulo sertão: a) “Região agreste distante das provações ou das 

terras cultivadas”; b) ”Terreno coberto de mato, longe do litoral”; c) “Interior pouco 

povoado”; d) “Zona pouco povoada do interior do país, em especial do interior semi 

árido da parte norte ocidental, mais seca do que a caatinga, onde a criação de gado 

prevalece sobre a agricultura e onde perduram tradições e costumes antigos” 

(HOLANDA, 1988, p. 29  apud CRUZ, 2008, p. 28). 

A palavra “sertão” vem do latim “desertanum”, “desertos”, no antigo 

português, “desertão”, isto é, lugar desconhecido, ermo, solitário, seco e não 
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entrelaçado ao conhecimento humano. Sertão também já foi entendido como “um 

mal afamado território, habitado pelo pior tipo de gente selvagem e sem escrúpulos”. 

Candido (1999) faz referência, ainda, ao Regionalismo, dizendo que a crítica 

nacional tem apontado como obras precursoras do regionalismo, os romances O 

Ermitão de Muquém, de Bernardo Guimarães, e Um Casamento no Arrabalde, de 

Franklin Távora, ambos publicados em 1869. Contudo, foram obras que não tiveram 

o devido reconhecimento, ficando à margem do cânone nacional. 

Como estética que iniciava um programa afinado com os postulados teóricos 

do Regionalismo, o Regionalismo romântico deu a ficção brasileira um conjunto de 

obras que enriquecem sua produção literária. São exemplos, como: O Gaúcho e O 

Sertanejo de José de Alencar, Inocência de Visconde de Taunay, e O Cabeleira de 

Franklin Távora. 

Dentro desse panorama de nossa ficção romântica, José de Alencar abriu seu 

próprio caminho com o objetivo de representar as partes e os temas essenciais da 

vida brasileira. Alfredo Bosi divide a produção de Alencar em três etapas e mais os 

temas essenciais da vida brasileira. 

Nas obras de Alencar, ele nos forneceu uma fotografia regional do Brasil, 

onde ele compõe uma unidade rústica nacional além de usar dos mesmos 

componentes romanescos medievais, a exemplo de afirmar que Manuel Canho, 

personagem de O Gaúcho, é orientado pelo código da Távola Redonda, ou seja, 

alguém que tivesse jurado proteger os desamparados e aqueles que estivessem às 

portas de um perigo, tanto quanto fizeram os cavaleiros do Rei Artur. Manuel Canho 

tinha coração bondoso, foi capaz de salvar da morte o criminoso que matara seu pai, 

a quem tinha intenção de matar.  

Outro romance, Inocência, de Visconde de Taunay, ocupa lugar de destaque 

no Regionalismo brasileiro. É uma obra que se destaca pela valorização dos 

costumes comuns no mundo rural. Antonio Candido em Formação da Literatura 

Brasileira (2000) afirma que Inocência funde “harmoniosidade a intensidade 

emocional, o pitoresco regionalista, a fidelidade da observação e a felicidade do 

estilo, obtendo um equilíbrio, até então desconhecido” na prosa brasileira, tornando-

se um dos romances mais lindos do nosso Romantismo.  

Ao analisarmos essas histórias, percebemos a preocupação com 

documentação e com a descrição dos ambientes, e, muito mais, com a confissão 

íntima na qual a infância vivida na terra natal vai representar seu “tempo perdido”. É 



 57

um ponto onde encaixamos muito bem a obra Coivara da Memória, de Francisco  

Dantas, em que o narrador foi em busca do tempo perdido. Só a memória é capaz 

de trazer de volta  todas as lembranças do passado. O escritor Benedito Nunes, 

considera que em Coivara da Memória, a maneira como ele escreve se a 

assemelha, muito bem, a Marcel Proust  Em busca do tempo perdido cujo tema  

principal  versa sobre o tempo e a memória. 
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CAPÍTULO IV 
 

LITERATURA E MEMÓRIA  

 

 

O que me importa mesmo é mergulhar no passado 
para ver se apanho dele algumas manchas 
luminosas, se recupero todo um mundo que se 
despedaçou.  
                                                   Francisco Dantas  

 

 

 

São muitos os modos de lembrar e esquecer; de narrar, de silenciar, de 

registrar o lembrado e o esquecido. No sentido biológico, Lopes (1998) refere que o 

significado original de memória seria a capacidade humana de reter, no cérebro, as 

impressões das experiências vividas. Metaforicamente, essa retenção seria igual a 

escrever e a recordação, reler o que foi escrito. Na imagem de Platão, a retenção de 

conhecimentos na memória é como possuir um aviário, ao passo que recordá-los é 

como ter o pássaro na mão (DRAAISMA, 2005). 

A criação de memórias artificiais, a materializadas por meio de 

representações, funcionam como uma defesa contra a transitoriedade implícita na 

mortalidade da memória para que ali as lembranças sejam instaladas, uma vez que, 

não só recebem, aliviam e ocasionalmente substituem a memória natural ou 

biológica, “mas também têm dado forma ao nosso modo de encarar a recordação e 

o esquecimento” (DRAAISMA, 2005). 

 

A memória artificial é estabelecida a partir de locais e imagens, a definição 
do guardado para ser repetido pelos tempos. Um local é um lugar facilmente 
apreendido pela memória, como uma casa, um espaço entre colunas, um 
canto, um arco, etc. Imagens e formas, marcas e simulacros (formae, 
notate, simulacra) daquilo que queremos lembrar. Por exemplo, se 
queremos lembrar o gênio de um cavalo, de um leão, de uma águia, 
devemos colocar suas imagens em determinados lugares (YATES, 1966 
apud SMOLKA, 2000, p.171). 

 

Bosi (1994, p.47) postula sobre a transitoriedade dos fatos, afirmando que,  

“pela memória, o passado não só vem à tona das águas presentes, misturando-se 
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com as percepções imediatas, como também empurra, ‘desloca’ estas últimas, 

ocupando o espaço todo da consciência”.  

Memória divinizada na Grécia arcaica. Deusa Mnemosyne, mãe das nove 

Musas, fruto das nove noites passadas com Zeus. Elas são as inspiradoras dos 

poetas que guardam a verdade e cantam os efeitos dos heróis, as histórias dos 

deuses, imortalizando-os por meio da memória poetizada e conservada numa 

sociedade sem escrita, dependente “[...] da recitação constante e reiterada.” 

(SMOLKA, 2000, p.169).  

Nessa linha de raciocínio, 

Heródoto de Halicarnassus [484-424 a.C.] apresenta aqui os resultados da 
sua investigação para que a memória dos acontecimentos não se apague 
entre os homens com o passar do tempo, e para que os efeitos admiráveis 
dos helenos e dos bárbaros não caiam no esquecimento. (SMOLKA, 2000, 
p. 178). 

 

Entretanto, apenas a arte da memória dos tratados romanos da Antiguidade 

chegou até nós. Exercícios de memória num tempo em que a oratória era uma 

prática social dominante, pois destituída de imprensa, a  memória importava pela 

persuasão dos discursos. 

A evolução da memória ligada ao aparecimento e à difusão da escrita 

dependeu, essencialmente, da evolução social e do desenvolvimento urbano. O que 

precisava ser anotado eram os atos financeiros e religiosos, as dedicatórias, as 

genealogias, o calendário, o que, nas estruturas das cidades, não seria fixável na 

memória. 

Eis a memória urbana, a memória real, concretizadas nos arquivos, 

bibliotecas, museus. A memória palavra por palavra, as listas, os glossários, os 

tratados de onomástica. O desenvolvimento do comercio e a necessidade de 

memorização dos valores numéricos. O Mnemon, que antes era o servidor do herói 

para lembrar-lhe uma ordem divina, agora seria o que lembra o passado para as 

decisões judiciais. Com a escrita, a história despontou na sociedade oral de forma 

incipiente, revelando uma sociedade impressa em que a escrita e a história 

passaram a apresentar uma forte relação.   

A invenção da mnemotécnica, atribuída a Simônides de Ceos, poeta e pintor 

do século V a.C., foi indício de mudanças na organização social, de base, 

exclusivamente, oral, em transição para a escrita. Mudou a memória e também o 

lugar do poeta na sociedade. 
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Foram vários os apoios nos quais se acrescentaram a escrita, transportadora 

de memórias. Assim, desde a antiguidade foram usadas as memórias artificiais, 

apoiadas em argila, placas de cera, pergaminhos e velinos e, mais tarde, no papel. A 

escrita apresentou-se, portanto, como uma garantia de que a memória sobreviveria 

um tempo maior, “[...] dando forma ao nosso modo de encarar a recordação e o 

esquecimento” (DRAAISMA, 2005, p. 21). Com a imprensa, a exteriorização 

progressiva da memória individual, o livro tornou - se o suporte do saber, e depois as 

bibliotecas, ou seja, “O livro como representação da memória e a memória como 

representação do livro.” (DRAAISMA, 2005). Os signos passaram a representar as 

coisas, tornaram-se presentes em coisas ausentes. A realidade passou a ser 

mediada pelo signo que, segundo o autor, seria o regime da transcendência do 

signo e da linguagem. 

A memória configura-se como um fenômeno de múltiplas faces e dimensões 

que se transforma em diferentes momentos históricos. Na época atual, temos a 

memória eletrônica. As calculadoras, os computadores, os bancos de dados. A 

exteriorização da memória, a memória biológica, cerebral, neuronal, molecular. A 

globalização, a flexibilização, a internet, o laptop, o celular. O medo da perda da 

memória: as biografias, os vídeos, as histórias de vida. 

Os autores que inspiram esse início do texto (LE GOFF, 1994; SMOLKA, 

2000; DRAAISMA, 2005) tentam indicar múltiplos sentidos da história (inesgotável) 

dessa produção. “Nas diversas épocas e nas diversas culturas, há solidariedade 

entre as técnicas de rememoração praticadas, a organização interna da função, a 

sua situação no sistema do eu e a imagem que os homens conservam da memória” 

(VERNANT, 1973, p. 71). 

São muitas as condições que envolvem a construção da memória. Ela é 

tecida nos fios das práticas sociais, num fluxo ininterrupto. A memória e o 

esquecimento desempenham um papel na perpetuação/ estabilização das práticas, 

ao mesmo tempo, nas mudanças. A memória e o esquecimento têm uma função 

social que caracteriza Memória como prática social e histórica. 

 

4.1- A MEMÓRIA COMO UM PROCESSO DINÂMICO 

 

Vygotsky (2001) e Bergson (1990) apresentam posicionamentos divergentes 

sobre a memória. Vygotsky considera como auge da corrente idealista o livro de 
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Bergson, Matiére et mémoire, enquanto este argumenta que a memória é a 

propriedade geral da matéria organizada e uma série de investigações que se 

desenvolveram a partir dela, são vistas como a origem da corrente materialista e 

mecanicista do estudo da questão. Para Vygotsky, tanto o primeiro tipo de memória 

de Bergson tem um pressuposto mecanicista, quanto à forma de ver a questão pelo 

materialismo é metafísica; e ambos os lados carecem de uma perspectiva histórica. 

Halbwachs opõe-se à concepção bergsoniana de memória como conservação 

espiritual do passado, em toda a sua inteireza e autonomia, e ao método da 

introspecção para se ter acesso à lembrança pura que se atualiza na “lembrança-

imagem” (souvenir-image).  

As abordagens da memória desses autores constituem tentativas de 

superação de dicotomias, reducionismos e visões consideradas equivocadas (como 

a de faculdades mentais e a de funções psicológicas isoladas), embora com 

diferenças em seus pressupostos, enfoques e procedimentos metodológicos. A 

ênfase dada à ligação entre as funções psicológicas, para Vygotsky, é determinante 

na organização dos experimentos e na abordagem da memória desse autor. Este 

discute as funções mentais, em geral, focalizando duas ou mais delas, teoricamente 

e nos experimentos, observando como interagem entre si e, principalmente, com a 

linguagem. Essa prática é coerente com o seu modo de conceber o funcionamento 

mental: um sistema interfuncional amplo e complexo.  

 

A memória certamente pressupõe a atividade da atenção, percepção e 
compreensão. A percepção necessariamente abrange aquela mesma 
função da atenção, reconhecimento ou memória, e a compreensão. 
Entretanto, na psicologia antecedente, bem como na contemporânea, essa 
ideia obviamente correta da unidade funcional da consciência e da conexão 
indissolúvel das várias formas de sua atividade permaneceu na periferia 
(VYGOTSKY apud WERTSCH, 1994, p.184). 

 

A noção de “sistemas funcionais” é também tratada por Vygotsky do ponto de 

vista da organização cerebral no seu desenvolvimento e do rearranjo no caso de 

lesões ou alterações. Sua abordagem dos sistemas de funções é dinâmica e 

dialética; as conexões estão sempre em mudança (WERTSCH, 1994). Esse aspecto 

de transformação constante é mais realçado na obra Vygotskyana do que nos 

trabalhos de Bartlett, que não deixou de enfocar a sua influência mútua. Vygotsky, 

por sua vez, analisa a memória e outras funções, do ponto de vista histórico e do 
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desenvolvimento, sobretudo através de pesquisas no plano ontogenético, mas 

também com incursões no plano filogenético de análise (VYGOTSKY, 2001). 

 

A ideia principal (extraordinariamente simples) consiste que durante o 
processo de desenvolvimento do comportamento, especialmente no 
processo de seu desenvolvimento histórico, o que muda não são tanto as 
funções, tal como tínhamos considerado anteriormente (era esse nosso 
erro), nem sua estrutura, nem parte de seu desenvolvimento, mas o que 
muda e se modifica são precisamente as relações, o nexo das funções 
entre si, de maneira que surgem novos agrupamentos desconhecidos no 
nível anterior. É por isso que, quando se passa de um nível a outro, com 
frequência a diferença essencial não decorre da mudança intrafuncional, 
mas das mudanças interfuncionais, as mudanças nos nexos interfuncionais, 
da estrutura interfuncional (VYGOTSKY, 2001, p,105).  

 

Essa ênfase no desenvolvimento reflete-se na condução das pesquisas do 

grupo de Vygotsky. A consideração de que o papel das funções psicológicas no 

desenvolvimento mental muda no decurso da vida do indivíduo guiou os seus 

experimentos. 

O “estudo da memória em seu movimento” (VYGOTSKY, 2001), para o autor, 

constitui uma insuficiência na maioria das ciências que abordam a questão, incluindo 

a psicologia infantil, que, muitas vezes, simplifica-a estudando o desenvolvimento da 

memória como um movimento linear para frente ou para trás, como uma ascensão 

ou um descenso (VYGOTSKY, 2001). “Para todas essas ciências, a evolução da 

memória nada mais significa do que um incremento puramente quantitativo da 

função, sempre invariável em si mesma” (VYGOTSKY, 2001, p. 166).  

Assim, para uma mudança radical no encaminhamento das pesquisas, ele 

sugere: “O primeiro ponto de partida das novas investigações é a ideia do 

desenvolvimento: não explicar o desenvolvimento da memória partindo de suas 

propriedades, mas sim deduzir estas partindo de seu desenvolvimento” 

(VYGOTSKY, 2001, p. 168). 

 

4.2- A DIMENSÃO SOCIAL DA MEMÓRIA 

 

Podemos dizer que a relação entre indivíduo e sociedade e a dicotomia entre 

os dois constituem, respectivamente, o tema e a preocupação fundamentais. Essa 

questão é central desde os seus primeiros trabalhos. Persegue, então, o problema 

da consciência social e, a partir daí, da memória.  (ALEXANDRE, 1990, p. 22). 

Corroborando com Alexandre, Halbwachs (1990, p. 26) argumenta: 
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[...] nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas 
pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós 
estivemos envolvidos, e com objetos que só nós vimos. É porque, em 
realidade, nunca estamos sós. Não é necessário que outros homens 
estejam lá, que se distingam materialmente de nós: porque temos sempre 
conosco e em nós uma quantidade de pessoas que não se confundem. 

  

O autor citado analisa o ato de lembrar dentro do movimento interpessoal das 

instituições sociais, como  a família, a classe social, a escola, a profissão, a religião, 

o partido político etc., enfim, em relação aos grupos de convívio e de referência do 

indivíduo. As lembranças dependem do seu engajamento a grupos (em constante 

movimento) e dos lugares que neles ocupa. A importância da dimensão social é 

constante em várias explicações suas sobre questões, muitas vezes analisadas sob 

o ponto de vista puramente biológico e/ou individual, como o esquecimento, a 

amnésia, a maior facilidade em se lembrarem dos acontecimentos recentes. 

Um de seus conceitos principais é o de “memória coletiva”, na qual as 

memórias individuais estariam compreendidas, uma vez que as noções e imagens 

dos meios sociais, dos quais fazemos parte, envolvem as recordações individuais. 

Segundo ele, os sentimentos e pensamentos mais pessoais emergem nos meios e 

circunstâncias sociais. Muitas ideias, reflexões, sentimentos, paixões que atribuímos 

somente a nós são inspirados pelo grupo. O caráter único do pensamento individual 

forma-se, assim, no entrecruzamento de várias correntes do pensamento coletivo. 

As memórias individuais são, nesse sentido, pontos de vista da memória coletiva. 

Para Halbwachs (1990), a lembrança isolada do meio social seria impossível. 

Daí a dificuldade de a pessoa se recordar de sua tenra infância, enquanto não se vê, 

ainda, como um ente social.  

Há um contínuo movimento: os quadros são cambiantes e o indivíduo passa, 

constantemente, de um a outro quando se lembra, à medida que cada lembrança 

refere-se a um grupo específico. Essa ideia que permeia toda a obra de Halbwachs 

(1990) não deixa de ser, o tempo todo, associado à questão social. 

Seria preciso mostrar que os quadros coletivos da memória não são 

constituídos a posteriori pela combinação de lembranças individuais, que eles não 

são simples formas vazias nas quais as lembranças, vindas de situações anteriores 

viessem se inserir, e que eles são, ao contrário, precisamente os instrumentos de 

que a memória coletiva se serve para recompor uma imagem do passado. 

(HALBWACHS, 1990, p. 66) 
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Muitas recordações do narrador de Coivara da Memória apontam para esses 

quadros coletivos, deixando evidente que as imagens arquivadas em sua memória 

são despertadas pela sua lembrança por meio da percepção e do arquivamento. 

Nos excertos, a seguir, o narrador, situado no tempo presente, retira do seu 

passado, pela lembrança, a memória imagética de sua avó: 

 

Socava [a avó do narrador] os grãos de milho para o preparo do fubá de 
cheiro rijo que então saboreávamos, misturado ao mel-de-engenho do 
melhor partido de cana, do bem-bom da safra. Um mel sem precedentes, 
sonoro e encorpado, cujo aroma caudaloso se deflagra da raiz de minhas 
origens, e em cuja fundura continuou imerso, prolongando como posso o 
meu mergulho (FRANCISCO DANTAS, 2001, p. 121). 
[...] 
A memória se aviva em sensações que ainda me entram pelos sentidos. 
Escuto as suas mãos [da avó] a empilhar as peças num oleado de algodão, 
embrulhá-las aí tão cuidadosamente umas sobre as outras, que parecia 
embalar o aroma que se desprendia das grandes pétalas maceradas, tomar 
a pulsação da carne morta curtida, interessada em apalpar de antemão a 
sua febre. Dentro do embrulho, as postas jaziam amontoadas e 
completamente abafadas, se curtindo na quentura recíproca, até que 
entrassem em maturação e exalassem o áspero cheiro sazonado 
(FRANCISCO DANTAS, 200, p.: 170). 

 

Halbwachs (1990, p.26) também fala de uma “forma esquemática”, sob a qual 

se representam os conjuntos de acontecimentos do passado. Contrário a noção de 

Bérgson sobre a localização de lembranças, segundo a qual a memória inteira 

estende-se sobre uma superfície para se distinguir no montão confuso a lembrança 

não encontrada (“dilatação da memória”), a autor compara o processo com a figura 

de uma cidade vista de cima (desenho esquemático): a lembrança seria encontrada 

devido a algumas marcas que ajudariam a localizá-la. “[...] nossas lembranças 

permanecem coletivas, elas nos são lembradas pelos outros, mesmo que se trate de 

acontecimentos nos quais só nós tivemos envolvidos, e com objetos que só nós 

vimos. É porque, em realidade nunca estamos sós”. 

Dessa maneira, Santos (1993, p.76) conclui:  

 

[...] ao analisar os quadros sociais da memória como noções lógicas, mas 
também como imagens concretas de acontecimentos  e personagens, 
localizadas no tempo e no espaço, ele [Halbwachs] pensou ser possível 
derivar integralmente o pensamento individual da análise do coletivo. (...) 
“as memórias coletivas”, não representam a soma de lembranças 
individuais e tem certa autonomia em relação à intenção de cada indivíduo, 
ele concluiu que elas representam não só as bases necessárias para que os 
indivíduos recordassem do passado, mas as próprias lembranças dos 
indivíduos. 
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A operação da memória não consiste simplesmente em passar de uma 

lembrança a outra em razão de sua contiguidade ou ao acaso, sobretudo, em 

encontrar pela via da reflexão todo um conjunto sistemático de lembranças ligadas. 

Embora o autor faça referência à noção de esquema ou organização das 

lembranças, essas marcas que guiam a organização de formas esquemáticas são 

acontecimentos socialmente significativos na vida do sujeito como um casamento, 

um velório, um sucesso ou um fracasso em um exame, que produzem em sua 

consciência sentimentos mais ou menos fortes. De uma maneira geral, um 

acontecimento interno desse gênero só se torna uma marca, para nós, à medida   

que nós o coloquemos em relação com as épocas ou os lugares que são, também, 

marcas para o grupo. (HALBWACHS, 1990) 

Para Vygotsky (2001, p.113-114), o social está na origem e determina a 

estrutura das funções psicológicas, pois “[...] toda função superior estava dividida 

entre duas pessoas, constituía um processo psicológico mútuo. [...]. Durante o 

processo de desenvolvimento psicológico, surge, por conseguinte, a fusão de 

determinadas funções que, no princípio, estavam em duas pessoas.” 

 A ideia da “mediação” na constituição humana é central na obra de Vygotsky, 

que estendeu a noção de Engels de mediação instrumental, considerando também 

(e com especial relevo) a mediação pelos signos. No início de seus trabalhos, essa 

ênfase consistia em uma reação à teoria estímulo-resposta (S-R) que considera, 

apenas, a determinação do sujeito pelo meio. Vygotsky (2001) diferencia as “funções 

psicológicas elementares” das “funções psicológicas superiores”, justamente pela 

estrutura destas últimas: o signo como “elo intermediário” entre o estímulo e a 

resposta, com sua função de “ação reversa” (ação sobre o próprio indivíduo), 

possibilita ao homem controlar o seu próprio comportamento. 

Tais caracterizações das funções mentais superiores estão presentes na 

análise Vygotskyana sobre a memória. Ele distingue dois tipos de memória entre os 

seres humanos: a memória “natural” ou “imediata” (involuntária; evocação a partir da 

influencia direta dos estímulos externos) e a memória “mediada” (recordação 

indireta, pela ação dos signos, lógica e voluntária). As características do segundo 

tipo de memória, especificamente humano, têm implicações importantes para a 

elaboração do autor e para o estudo da questão. Uma delas, que consideramos sua 

principal contribuição, diz respeito á questão da mediação semiótica. (VYGOTSKY, 

2001, p.44).  



 66

Quando ele fala do desenvolvimento da memória ao longo da vida do ser 

humano, ele não analisa a mudança em relação à idade em termos das mudanças 

biológicas, mas em termos das diferentes relações que a pessoa estabelece com os 

signos, o que produz diferentes formas de memorizar. Vygotsky argumenta que a 

memorização dos adultos se dá em bases novas e superiores, através de uma forma 

qualitativamente superior de mediação: os signos são internalizados. 

 Dessa forma, a internalização dos signos referida na discussão dos 

experimentos pressupõe uma história de relação entre pessoas. A transformação da 

memória dos adultos é vista como fazendo parte do desenvolvimento social, da 

apropriação de sistemas elaborados ao longo da história humana (como a escrita, o 

sistema numérico etc.) e de sua participação em práticas sociais. 

Dessa forma, através da mediação por signos, num processo histórico de 

apropriação, o homem é capaz de controlar deliberadamente as condições de sua 

recordação futura. Conforme explica Góes (1918), “[...] os meios empregados pelo 

outro para regular a ação do sujeito e os meios empregados pelo sujeito para regular 

a ação do outro são transformados em meios para o sujeito regular a própria ação”. 

Da relação de/pelo outro nasce a auto – regulação, fundamento do ato voluntário.   

Embora as diferenças apontadas, as elaborações desses autores, o que elas 

nos suscitam em termos de reflexão, permitem-nos pensar nos aspectos sociais em 

termos de constituição e não de influência na (trans)formação dos processos 

psíquicos humanos. A consideração dos aspectos sociais como constitutivos, e não 

simplesmente importantes no processo de recordação, ou participando como 

conteúdo a ser memorizado ou como contexto para uma elaboração interna, traz 

diferenças significativas para a forma como pensamos o movimento de 

estabilização/institucionalização das práticas, de construção da memória coletiva e 

da história. 

 

4.3 - MEMÓRIA E LINGUAGEM 

 

Além da importância dos autores destacados para o direcionamento dos 

estudos de memória para uma perspectiva social, as suas teorias também 

contribuem, de diferentes formas, para a relevância da linguagem e a centralidade 

da significação. Ressaltamos alguns aspectos que concernem especificamente à  

questão do estudo da memória. 
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O estudo da memória, segundo Francisco Dantas (2001), não visa, neste 

estudo, especificar como modelos mentais representariam o conhecimento e a 

experiência.  

Vygotsky, nos seus estudos dos processos psicológicos culturais humanos, 

nos informa que o signo, a significação e a linguagem ocupam um lugar central. 

Essa questão está intimamente relacionada ao conceito de “mediação”, tal como 

entendido por Vygotsky. Quanto à sua relação com o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, a ênfase dos trabalhos Vygotskyanos situava-se 

inicialmente numa relação á teoria estímulo-resposta (estimulação direta), 

considerando-se os signos como “estímulos artificiais”, em oposição aos “estímulos 

naturais”. Nas discussões acerca dos experimentos realizados por estudiosos do 

seu grupo Leontiev, Morozova, Zankov e Yussevich (apud VYGOTSKY, 1991) ele 

analisa a mediação semiótica no processo mnemônico estendendo o modelo S – R, 

interpondo, entre o estímulo e a resposta, o mediador (signo), usado como forma de 

“auxiliar” o controle do comportamento nos casos em que se observava a sua 

utilização.  

Nesse momento, Vygotsky parece interessado na função de mediação do 

signo (se este é usado ou não como mediador para a memorização) e, como já 

mencionamos, na relação desse uso com a idade e a capacidade intelectual (que 

implicam diferentes formas de participação em instituições e acesso a produtos 

culturais). Podemos dizer, assim, que Vygotsky está envolvido com a função de 

mediação do signo. 

Wertsch (1994) considera que, ao longo da investigação de Vygotsky, houve 

uma evolução na noção de “instrumento psicológico”, para uma “direção mais 

semioticamente orientada”, e ele passou a enfatizar cada vez mais a natureza 

significativa e comunicativa dos signos.  

No caso da memória, assim como na análise do funcionamento de outras 

funções psicológicas humanas, Vygotsky passa, então, a relacionar as 

transformações na palavra e as transformações no sistema funcional. A necessidade 

apontada pelo autor de se estudar a memória em movimento está relacionada com a 

consideração sobre a crescente logicização da memória e com a ênfase no 

significado da palavra. 

O referido estudioso analisa o diferente papel que a memória assume ao 

longo do desenvolvimento: nos primeiros anos de vida da criança, a memória é uma 
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das funções psíquicas centrais, ao redor da qual as demais se organizam. O 

pensamento da criança pequena é, então, fortemente determinado pela sua 

memória. Um dos exemplos citados por ele refere-se à determinação do conceito 

nas crianças. Ao lhe perguntarem o que é um caracol, ela responde que é pequeno, 

escorregadio, e pode ser esmagado com o pé; o que é uma avó, responde que tem 

um colo macio. O ato de pensar, então, se dá pela recordação de dados concretos e 

não ainda pela estruturação lógica; o pensamento infantil é sincrético e dependente 

da memória. “Para a criança pequena, pensar é recordar” (VYGOTSKY, 2001, p. 

44). 

Durante o desenvolvimento da criança, perto da adolescência, produz-se uma 

mudança decisiva, segundo ele. As relações interfuncionais variam, então, em 

sentido oposto: “[...] se para a criança pequena é recordar, para o adolescente 

recordar é pensar”. Memorizar passa a ser estabelecer e encontrar relações lógicas. 

“De fato, o estudo dessa questão supõe a análise do significado das palavras [...]”, 

comenta Vygotsky, considerando que “[...] as conexões que estão por trás das 

palavras são radicalmente distintas na criança e no adulto: nas palavras infantis, o 

significado se constrói de forma distinta do que nas nossas ideias e no significado de 

nossas palavras”. (VYGOTSKY, 2001, p. 45). 

Conforme Vygotsky (2001), memória, pensamento e linguagem desenvolvem-

se de forma interdependente. A apropriação da palavra pela criança vai produzindo 

mudanças nas relações interfuncionais. Tanto na linguagem da criança quanto na do 

adulto, segundo o autor, há generalização, mas o procedimento que caracteriza a 

generalização infantil é diferente da do adulto (a primeira é mais apoiada na 

memória). A ampliação de conexões e as mudanças na generalização estão 

relacionadas com a interação social e a linguagem. O autor citado considera que a 

interação entre criança e adultos fornece a força motivadora para a ampliação e 

logicização, uma vez que o significado das palavras faz parte da rede de interação 

verbal social. Além disso, a linguagem tem o potencial de ser usada na reflexão 

abstrata e descontextualizada, sobretudo considerando-se a descontextualização do 

significado.  

Dessa forma, no entendimento de Vygotsky (2001), o processo possibilitado 

pela palavra, pelas suas características, implica, necessariamente, modificações na 

memória, em função das transformações das relações entre todos os processos 

psicológicos. E esse processo é possibilitado pela participação em práticas sociais 
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(ele ressalta as práticas escolares, pelo seu caráter de sistematização). Nesse 

sentido, sobretudo a ênfase da escolarização formal em usar a linguagem para falar 

sobre a linguagem contribui para a emergência de “conceitos científicos”, o que tem 

uma significação fundante na evolução dos processos psíquicos superiores, já que 

os conceitos científicos, necessariamente, envolvem realização consciente, controle 

voluntário e relação entre signos.  

Mesmo nos seus primeiros experimentos, organizados de forma a alterar a 

lógica, Vygotsky já parecia preocupado com as propriedades da palavra. Quando 

discute se o signo era ou não usado como mediador, ele comenta que, as crianças 

que ainda não haviam entrado para a escola, usavam as figuras como cópias diretas 

da palavra a ser lembrada (por exemplo, invertendo a posição de uma figura em 

forma de trapézio para que ficasse mais próxima à palavra “balde” a ser evocada), 

ou faziam uma representação direta, ao invés de simbolização mediada (por 

exemplo, apontando uma mancha amarela na figura de um machado que havia sido 

dada para que se lembrasse da palavra “sol”).  

Se pensarmos nessas observações, levando em conta a discussão de 

Wertsch (1994) sobre as funções da palavra em Vygotsky, podemos dizer que, 

nesse momento do desenvolvimento, as crianças estão usando os signos mais 

como “índices” (e não simplesmente deixando de usá-los como mediadores). Da 

mesma forma, quando Vygotsky analisa a escolha, por uma dessas crianças, da 

figura de uma cebola para lembrá-la da palavra jantar e da sua resposta “porque eu 

como cebola” em vez de fazer a associação inicial, podemos pensar, à luz de suas 

explicações sobre o desenvolvimento do significado da palavra, que, nesse 

momento, a criança estabelece mais relações entre signo e “referente” do que entre 

signos. 

Esse lugar ocupado pelo signo, mais fortemente, ainda, pela palavra, na 

estruturação da atividade consciente do sujeito, de usar funções psíquicas, tem 

relação com a escolha feita por Vygotsky do “significado da palavra” como unidade 

de análise. Para ele, a palavra é o “microcosmo da consciência”, desempenha um 

papel central na consciência como um todo (e não em funções isoladas) e retém as 

propriedades básicas desse todo (VYGOTSKY, 2001). 

A consciência é refletida na palavra, como o sol é refletido em uma gota 

d’água. A palavra é relacionada à consciência como um mundo em miniatura é 

relacionado a um maior, como uma célula viva é relacionada a um organismo, como 
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um átomo ao cosmos. “É um mundo em miniatura da consciência. A palavra 

significativa é um microcosmo da consciência humana.” (WERTSCH, 1994, p. 194).   

Wertsch (1994) considera essa escolha como uma das “fraquezas” de 

Vygotsky, uma vez que esta pode ser uma boa unidade para se analisar a 

“mediação semiótica da consciência humana”, mas não a “consciência humana em 

si”. Para o autor, as relações interfuncionais não estão refletidas no significado da 

palavra, que serviria para analisar a “consciência mediada”.  

Pino (2000) enfatiza a importância desses pressupostos no pensamento 

Vygotskyano, explorados principalmente no seu Manuscrito de 1929. Wertsch 

considera que a “ação mediada pelo instrumento” seria um “microcosmo manejável” 

através do qual a consciência poderia ser estudada. Perguntamo-nos: o que é a 

consciência em si? Como pensar em consciência, a partir dos trabalhos de Vygotsky 

sem pensar em mediação semiótica? Nossa posição a esse respeito está de acordo 

com a de autores, como Smolka (2000) e Pino (2000), que consideram como 

principal ponto distintivo da abordagem vygotskyana a sua análise semiótica do 

funcionamento mental humano, a centralidade da significação na constituição do 

psiquismo e na ação humana no contexto das práticas sociais. 

De fato, o que parece ser considerado ao se privilegiar o instrumento é que 

ele engloba a linguagem, ou seja, que a linguagem é um tipo de instrumento, o que 

repousa sobre uma ênfase na analogia entre os dois destacada por Vygotsky, a 

partir das ideias de Hegel e Marx: a função mediadora. Smolka (2000) problematiza 

a consideração da linguagem como instrumento, a partir da obra de Vygotsky, por 

muitos autores da perspectiva histórico-cultural, e analisa possíveis interpretações 

das elaborações vygotskyanas (em virtude de ambiguidades, nuances): o signo 

como estimulo instrumental, a linguagem como meio ou instrumento no processo de 

comunicação, a linguagem como função, a função mediadora do signo etc. No 

entanto, a autora observa que, na referencia feita por Vygotsky ao signo como 

instrumento, podemos considerar a linguagem como “ação” e não simplesmente 

“meio”, mas “modo de ação”. Embora essa elaboração não traga especificidade à 

obra vygotskyana, segundo Smolka (2000), Vygotsky vai além do caráter 

instrumental da linguagem, na consideração do movimento dialético 

produção/produto via análise marxista, e na ênfase especial ao processo de 

significação a partir desse movimento dialético. 
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Se a noção de instrumento aparece como fundamental, ela não é de modo 

algum suficiente para dar conta da complexidade, da dinamicidade e das 

peculiaridades da linguagem. A simples utilização de instrumentos não caracteriza a 

atividade especificamente humana, dado que os animais também usam 

instrumentos. Mas é a produção, enquanto trabalho material e simbólico, 

significativo, enquanto atividade prática e cognitiva, que distingue e instaura a 

dimensão histórica e cultural. São os interstícios dessa produção que Vygotsky 

problematiza. É para o homem produtor de signos, de cultura, que Vygotsky olha. É 

sobre o homem, que fala, que pensa, que significa, que ele se indaga. E sobre o que 

o falar faz com o homem. (SMOLKA, 1995, p. 13). 

A autora acrescenta que a ênfase no instrumento como meio e modo de ação 

não abrange a especificidade da linguagem como “atividade constitutiva” e “produto 

resultante das práticas sociais”. E que, se o caráter constitutivo da linguagem não é 

explorado ou sistematizado na obra de Vygotsky, ele levanta indagações que nos 

remetem a essa questão, em especial em seu texto de 1934. Ele critica a psicologia 

da época por não ter enfrentado a questão do pensamento verbal e explora a 

“dinâmica pensamento/palavra” em suas múltiplas nuances; aborda as relações 

palavra/som/significado/sentido; anuncia a complexidade e a incompletude da 

linguagem, falando da não-coincidência entre sujeito gramatical e sujeito psicológico, 

entre palavra e coisa, palavra e pensamento. (SMOLKA, 1995). 

Retomando Vygotsky (2001, p. 107-112; 131), temos: 

 

O pensamento passa por muitas transformações até se transformar em fala. 
Não é só expressão que encontra na fala; encontra a sua realidade e a sua 
forma. Por trás das palavras, existe a gramática independente do 
pensamento, a sintaxe dos significados das palavras. Os significados das 
palavras são formulações dinâmicas, e não estáticas. Modificam-se á 
medida que a criança se desenvolve; e também de acordo com as várias 
formas pelas quais o pensamento funciona. Só quando este 
desenvolvimento se completa é que a criança se torna de fato capaz de 
formular o seu próprio pensamento e de compreender a fala dos outros. Até 
então, a sua utilização das palavras coincide com a dos adultos e sua 
referencia objetiva, mas não em seu significado. A relação entre o 
pensamento e a palavra é um processo vivo; o pensamento nasce através 
das palavras.  
 

 As múltiplas nuances que o autor explora na análise da relação entre 

pensamento e palavra podem ser estendidas para a questão da memória, uma vez 

que ele não vê os processos psicológicos separadamente. 
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 Voltando aos autores que privilegiamos nesta parte do trabalho, podemos 

dizer que o caráter constitutivo da linguagem é mais forte, em Vygotsky, do que em 

Halbwachs, assim como o caráter constitutivo dos aspectos sociais. 

Considerando que, mesmo nos sonhos, mantemos relações de tempo e 

espaço, símbolos, representações próprios dos quadros sociais dos grupos de que 

fazemos parte, Halbwachs (1976) se pergunta sobre o papel da linguagem no 

sonho: a linguagem interior dos sonhos tem uma influência no seu curso? Se os 

homens que dormem não param de falar interiormente, em que consiste essa 

linguagem? Para ele, a incoerência dos sonhos deve-se à desordem da linguagem 

interior. 

Ele compara essa linguagem à dos loucos: confusão de pensamentos mistura 

insensata de palavras reunidas por assonância, alteração, rima, rodopiando no 

espírito... As perturbações da linguagem nos sonhos não se pareceriam com as da 

afasia? Na parafasia, as palavras são despertadas na memória por uma forma de 

significação, sem que na frase elas estejam em seu lugar. Se nós não entendemos 

certas situações de nossos sonhos, segundo Halbwachs, é que embora neles a 

ação da sociedade se faça sentir e a linguagem esteja presente, os vínculos são 

mais frouxos, e quando no estado de vigília tentamos entende-los, é com a ajuda 

das noções comuns dos homens do nosso grupo. Mas se somos capazes de contá-

las e interpretá-las é porque os dados coletivos que a língua sempre traz em si 

entram até mesmo no sonho. Essa dependência da linguagem é mais visível ainda 

na observação das dificuldades de linguagem e de memória nos afásicos (BARROS, 

1989). 

Se a perda ou a alteração da linguagem torna para eles mais ou menos difícil 

de evocar e de reconhecer as lembranças de toda natureza, nós podemos dizer que 

a memória, em geral, depende da palavra, pois esta só se concebe no interior de 

uma sociedade. Nós temos ao mesmo tempo demonstrado que, à medida que ele 

cesse de estar em contato e em comunicação com os outros, um homem torna-se 

menos capaz de se lembrar. 

Considerando a perturbação profunda da inteligência causada nesses casos, 

devido ás alterações da linguagem, ele afirma que a linguagem não é simplesmente 

um instrumento do pensamento, que ela condiciona todo o conjunto de nossas 

funções intelectuais”. Segundo Halbwachs, nós só compreendemos os outros e a 

nós mesmos em função da significação convencional da linguagem, a “função 
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coletiva por excelência do pensamento”. Ele considera que o que falta ao afásico 

são menos as lembranças do que o poder de repô-las em um quadro, o qual permite 

que o sujeito se coloque do mesmo ponto de vista dos outros membros de seu grupo 

e possa responder ás suas perguntas (BARROS, 1989). 

Embora distintas, as situações do sonho e da afasia guardam um aspecto 

estreitamente solidário o afrouxamento da relação com as convenções verbais, para 

o autor, o “quadro mais elementar e mais estável da memória coletiva” (COUTINE, 

2006, p. 3). 

 Retomando Vygotsky (2001, 0. 175-176),  

 

Nos primeiros trabalhos ignorávamos que o significado é próprio do signo. 
“Mas há um tempo para recolher as pedras e outro para espalhá-las.” 
(Eclesiastes). Partíamos do princípio da constância do significado, e para 
isso despejávamos este, tirando-o do parêntese. Mas já nas primeiras 
investigações o problema do significado estava implícito. Se antes nossa 
tarefa era mostrar o que havia de comum entre o “nó” e a memória lógica, 
agora consiste em mostrar a diferença que existe entre eles. De nossos 
trabalhos depreende-se que o signo modifica as relações interfuncionais.  
 

Perseguindo as não-coincidências do significado – significado e “significado 

lógico”, significado e palavra, significado e pensamento... – Vygotsky vai refinado as 

suas análises. Alguns pontos são apenas indicados. Em anotações de seus 

comentários durante uma reunião de trabalho, temos um indicio desse refinamento 

num exemplo citado por ele, ao falar da não-coincidência entre pensamento e 

significado: 

 

É preciso encontrar uma determinada construção de significados para 
expressar o pensamento. Isto pode ser explicado no exemplo da amnésia. É 
possível esquecer: 
a)  o motivo, a intenção; 
b)  o que, precisamente? (o pensamento?); 
c)  o significado através do qual eu queria me expressar; 
d)  a palavra. 
O pensamento realiza-se na palavra. Dificuldade de levá-lo a cabo.  
Impossibilidade de expressar o pensamento diretamente. Graus de amnésia 
graus de atuação mediada (transição) do pensamento á palavra graus de 
atuação mediada do pensamento através do significado. (VYGOTSKY, 
2001, p.184). 

 

 A memória, a amnésia (o esquecimento) explicada pela mediação do signo, 

pelo que este significa. Pensamos nas múltiplas possibilidades que a noção de 

significado e a consideração da linguagem como constitutiva podem abrir para o 

estudo da memória. Relações sociais que se tornam processos mentais, com 
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múltiplos movimentos, múltiplos sentidos indeterminando modos de significação. 

Para o outro/ com o outro. Para si mesmo/ consigo mesmo. 

Nessa perspectiva, nossas funções psíquicas têm origem social, estrutura 

mediada e baseiam-se nos significados construídos nas nossas relações com os 

outros, historicamente. Halbwachs e Vygotsky falam da impossibilidade do 

pensamento sem palavras: quando não dispomos mais de palavras, é como se as 

articulações do pensamento fossem rompidas. “O pensamento não é simplesmente 

expresso em palavras; é por meio delas que ele passa a existir” (VYGOTSKY, 2001, 

p. 108).  

Bakhtin (1992) teoriza sobre como essas palavras (dos outros) compõem o 

(meu) pensamento e a (minha) palavra. Assim, como Vygotsky, Bakhtin também 

considera a natureza social, semioticamente mediada dos processos psicológicos, 

da consciência humana. Para ambos, a linguagem é constitutiva, e os signos, em 

processos de interação social, formam a “consciência individual”. Bakhtin (1992) 

relaciona o “domínio dos signos” ao “domínio do ideológico”, num processo dialético 

de constituição das “consciências individuais” (formadas de signos) e da “cadeia 

ideológica”. 

 

A consciência adquire forma e existência nos signos criados por um grupo 
organizado no curso de suas relações sociais. Os signos são o alimento da 
consciência individual, a matéria de seu desenvolvimento, e ela refletem sua 
lógica e suas leis. [...] Se privarmos a consciência de seu conteúdo 
semiótico e ideológico, não sobra nada. A imagem, a palavra, o gesto 
significante, etc. constituem seu único abrigo. (BAKHTIN, 1992, p. 35-36). 

 

 O autor enfatizou a natureza dialógica da fala interna mais do que Vygotsky. 

Este analisou algumas propriedades da fala interna que implicam a noção de dialogo 

e a diferença entre discurso monológico e dialógico, mas, para Bakhtin (1992), 

qualquer discurso é dialógico. Sua noção de linguagem e de consciência constrói-se 

sobre o princípio do “dialogismo”. Se Bakhtin não chega a tematizar especificamente 

a questão da memória, as suas elaborações não só complementam as dos outros 

autores comentados, mas nos possibilitam ampliar/lançar novas indagações (sobre) 

a questão do caráter constitutivo da linguagem, da significação nos processos 

psíquicos humanos. 

Quando refletimos sobre a memória inserida nas práticas sociais, como forma 

de prática social, pensamos que as perspectivas de Vygotsky e Bakhtin nos 

possibilitam ampliar o sentido de práticas, indo além da noção de linguagem como 
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ação e concebendo-a como interação, significação, na sua dinamicidade dialética e 

na sua historicidade.  

Essas abordagens sobre a constituição significam o que a vida mental sugere, 

conforme afirma Smolka (1997), que a dimensão psicológica não pode ser separada 

da significação e do discurso, uma vez que a palavra, para esses autores, é o signo 

por excelência. Desse modo, o discurso não está apenas situado em termos 

interacionais e institucionais, mas possui uma historicidade dialética. Quando 

falamos em práticas, não mencionamos apenas as práticas relacionadas ao contexto 

de uma enunciação especifica, mas nos remetemos às significações históricas que 

se transformam nessas práticas. E o discurso, nessa perspectiva, não desempenha 

ações, mas constitui ações significativas.  

Considerando a linguagem como ação e como significação, atividade 

constitutiva, concebemos o discurso, não só como discurso situado, contextualizado, 

em que se analisam versões de fatos ou eventos em termos de efeito retórico ou 

argumentativo; mas o discurso com produção histórica de signos e sentidos 

(SMOLKA, 1997, p.104). 

 

4.4  -  MEMÓRIA E NARRATIVA 

 

A consideração de que o sujeito e sua memória constituem-se nas práticas 

sociais, na teia do discurso, no processo inescapável de produção de sentidos, 

levou-nos a pensar nessa constituição em termos da narrativa. Ela é uma das 

formas de lembrarmos o passado, de falarmos sobre nossas lembranças. As 

histórias que, cotidianamente, contamos e ouvimos contar, histórias tecidas e re 

tecidas como o manto de Penélope, participam da dinâmica de nossa existência, do 

conhecimento que temos do mundo e de nós mesmos.   

O contar histórias faz parte de nossa tradição. Remonta a Scherazade e a 

Ulisses, o ardiloso viajante que, segundo Todorov (1979, p. 78), adia o regresso 

para ter o que contar: 

 

Existem dois Ulisses na Odisséia: um que vive as aventuras; outro que as 
conta. [...] Se Ulisses leva tanto tempo para chegar ao seu país é porque 
não é esse o seu mais profundo desejo: o desejo é o do narrador [...]. Ora, o 
narrador deseja contar. Ulisses não quer voltar a Ìtaca para que a história 
possa continuar. 
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O contar histórias também está presente nos estudos sobre a memória que 

privilegiamos no capitulo anterior. 

Halbwachs (1990) contou inúmeras histórias de sua própria vida, relatos 

contidos em livros de memórias ou contatos por amigos para elucidar a sua teoria 

dos quadros sociais. Como uma história da infância de Benvenuto Cellini, em suas 

Memórias, acontecida quando este tinha três anos e pegou um escorpião, julgando 

tratar-se de uma lagostinha. Uma imagem que se situa no quadro da família porque 

ali estava inserida, desde o início e de onde jamais saiu, conforme explica o autor. 

Ou o relato de uma de suas primeiras lembranças relacionadas a um acontecimento 

nacional, o enterro de Victor Hugo para explicar a relação entre a memória pessoal e 

a memória histórica. Como a memória da criança está circunscrita à família e a 

pequenos grupos, somente mais tarde ela é capaz de localizar historicamente suas 

lembranças.  

Prosseguindo, Halbwachs (1976 apud LINS DE BARROS, 1989) argumenta 

que, quando estamos mais afastados das convenções, os sonhos se constroem 

como uma narrativa, com um tema central que une as imagens, apesar de sua 

incoerência, muitos sonhos oferecem uma série de acontecimentos, de palavras, de 

gestos que é possível contar depois como histórias isoladas. 

Durante um dos experimentos do grupo de Vygotsky, as crianças podiam 

escolher desenhos para ajudá-las na memorização de palavras e, depois, deveriam 

explicar por que escolheram aqueles desenhos. Uma delas escolheu o desenho de 

um camelo para recordar a palavra “morte”, explicando que o camelo estava em um 

deserto, em que se morria de sede. Outra criança escolheu o desenho de um 

caranguejo na praia para lembrá-la da palavra “teatro” e disse que o caranguejo 

passava o dia todo olhando para uma bonita pedra, como se estivesse em um 

teatro. Vygotsky analisou que o desenho (como produção humana, com o estatuto 

de signo) podia levar à recordação, como se fosse um argumento, e que a palavra a 

ser recordada estava no lugar da conclusão.  

Isto sugere que se deva ver a estrutura da memória mediada como narrativa, 

fornecendo seus resultados em virtude do significado dos recursos mediacionais e 

empregados, e não como diretamente causal. Recordamos, construindo narrativas, 

que requerem a evocação de fatos passados para a sua conclusão inteligível. 

Halbwachs (1990), este analisa quanto nossas histórias e memórias estão 

inseridas nos quadros sociais, relacionados aos grupos dos quais fazemos parte. 
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Nos estudos de Vygotsky, os desenhos funcionavam como signos na narrativa, na 

recordação e invenção de histórias. Usadas como instrumentos de pesquisa, 

inspirando reflexões ou emergindo no próprio processo da investigação, a relação 

entre a memória e a narrativa é analisada por esses autores como uma intrincada 

rede formada por palavras, significados, práticas sociais. 

Mas a relação entre memória e narrativa vem de longe: das pinturas rupestres 

que contam histórias e servem para lembrar, das notações história das de 

calendários lunares dos homens pré-históricos, indicando o tempo do cultivo e da 

colheita; das técnicas mnemônicas muito antigas usadas por bardos e contadores de 

histórias; nos processos de memorização dos trovadores e do jogral, nas canções 

de gesta dos séculos XI e XII. Mesmo quando as imagens estão na base das regras 

de memorização, como nos antigos tratados gregos e romanos analisados por Yates 

(1966 apud MIRANDA, 2008), é preciso situá-las numa história. Diríamos que as 

imagens, que devem ser impressionantes e incomuns, bonitas ou horríveis, cômicas 

ou obscenas, sempre condensam narrativas. Como neste exemplo de uma imagem 

para treinar a “memória para coisas”: no caso, estamos no lugar de um advogado 

para a defesa em um processo legal, em que o promotor alegou que o acusado 

matara um homem por envenenamento por causa de uma herança. 

Devemos imaginar o homem em questão como doente e acamado, se o 

conhecermos pessoalmente. Se não o conhecermos, devemos, ainda, tomar alguém 

para ser o nosso invalido, mas não um homem da classe mais baixa, de modo que 

ele possa vir à mente imediatamente. E nós devemos colocar o acusado na beira do 

leito, segurando, em sua mão direita, uma xícara, em sua esquerda, lápides, e no 

quarto dedo, um testículo de carneiro. Dessa forma, podemos ter, na memória, o 

homem que foi envenenado, a testemunha, e a herança. (YATES, 1966 apud 

MIRANDA, 2008). 

As imagens que trazem histórias a serem lembradas são usadas largamente 

na Idade Média, como os afrescos de Giotto na Cappella degli Scrovegni, em Pádua, 

tanto em sequência (vida de Jesus), quanto em trechos condensados (virtudes, 

vícios e o Juízo Final). Modelos exemplares para o fiel cristão (de ação, pensamento 

e moral). Modelos e narrativas que continuam hoje, nas imagens do cinema:  

 

O cinema, também, em cada um de seus filmes constrói genealogias. 
Personagens nascem, vivem e morrem em seus minutos de exibição. [...] 
Expressando valores e mensagens diversas, participam, cada uma á sua 



 78

maneira, da grande construção mítica da sociedade contemporânea. 
Participam tanto da narração quanto das figuras morais e modelares das 
virtudes e dos vícios (ALMEIDA, 1999, p. 58). 

 

Quem entretece os fios do lembrar e do narrar é Bosi (2001), inspirada pelos 

estudos de Halbwachs, Bartlett e Bergson (sobre a memória), de Beauvoir (sobre a 

condição do velho) e do Benjamim (sobre o narrador). A autora escuta atentamente 

a narração de lembranças e percebe o quanto elas ecoam as vozes de grupos 

sociais e estão inseridas numa memória histórica. No seu estudo, as narrativas de 

histórias de vida são o material, a partir do qual ela reflete sobre aspectos da 

memória como: a divisão social do tempo; a força do afeto e o significado dos 

espaços (como a casa da infância). 

Há sempre uma casa privilegiada que podemos descrever bem, em geral a 

casa da infância ou a primeira casa dos recém casados, onde começaram uma nova 

vida. 

O que é um ambiente acolhedor? Será ele construído por um gosto refinado 

na decoração ou será uma reminiscência das regiões de nossa casa ou de nossa 

infância banhadas por uma luz de outro tempo? 

 Tão presente em nossa história e em nossa condição humana, nos últimos 

anos a narrativa tem se tornado assunto de grande número de investigações, 

chegando a ser considerada uma nova abordagem teórica, um novo gênero da 

filosofia da ciência, um novo paradigma para as ciências humanas. A ênfase no 

discurso e na narrativa tem raízes na critica à filosofia positivista e faz parte de 

mudanças mais amplas na nossa arquitetura cultural de conhecimento dentro da 

crise da episteme moderna. Abrem-se novos horizontes para as investigações em 

psicologia que focalizam formas de vida sociais, discursivas e culturais, no lugar de 

uma busca inútil por leis do comportamento humano. O crescimento do interesse no 

estudo da narrativa, sobretudo a partir da década de 80, é relacionado à 

consideração de que a forma de história (oral ou escrita) constitui um quadro 

linguístico, psicológico, cultural e filosófico fundamental para a compreensão das 

condições de nossa existência. 

Segundo Bruner (1997), a “revolução cognitiva”, ocorrida no final da década 

de 50, consistia num esforço para estabelecer o significado como conceito central da 

psicologia. Esse impulso original, no entanto, foi tecnicizado e fragmentado, e a 

ênfase mudou do significado para a informação, da construção do significado para o 



 79

processamento de informações. A computação tornou-se rapidamente o modelo da 

mente (as metáforas passaram a ser computacionais: arquitetura da cognição, 

inteligência artificial etc.). Esses psicológicos cognitivos passaram atacar os estados 

mentais e a intencionalidade; e a ação embasada em crenças, desejos e 

comprometimento moral passou a ser evitada. A psicologia que se interessava por 

tais questões, conforme lembra Bruner (1997), foi chamada pelos novos cientistas 

cognitivos de “psicologia popular”, termo que acabou sendo cunhado. Este, entre 

outro, era um esforço de se traçar uma “psicologia cultural”, e a forma encontrada 

para restabelecer a questão do significado foi à ênfase na narrativa. 

A perspectiva que privilegia a narrativa como conceito-chave, também 

chamada psicologia narrativa, é, em grande parte, influenciada por estudos da teoria 

literária, sobretudo os estudos em narratologia, utilizando suas análises e categorias, 

tais como, a análise da estrutura dos contos de Propp, os tipos de gêneros literários 

de Fyre, o quinteto de Burke. Há uma ideia compartilhada de que a narrativa não é 

meramente um conjunto de gêneros literários, nem uma categoria particular de fala, 

mas algo muito mais profundo, talvez o modo básico de compreensão do homem. 

Nesse sentido, a narrativa poderia ser promovida a uma “metáfora essencial” da 

psicologia, capaz de substituir outras metáforas como o computador. 

Muitos estudos da psicologia narrativa têm permanecido de alguma forma 

cognitivista em sua orientação teórica, operando com a noção de que os indivíduos 

refletem sobre suas experiências de vida, construindo e compreendendo histórias. 

Diríamos que os estudos de Bruner (1997), por exemplo, mesclam tendências 

cognitivistas, até mesmo inatistas, integracionistas e pragmáticas. Ele considera que 

haja no homem uma “predisposição inata” para organizar a experiência em uma 

forma narrativa, em estruturas de enredo etc. 

Além do papel na aquisição da linguagem, nessa linha de raciocínio, a 

narrativa é estruturadora em termos da organização da experiência e da memória 

que temos dela, sendo a forma típica de “esquematização”: “Nós organizamos nossa 

experiência e nossa memória dos acontecimentos humanos principalmente em 

forma de narrativa, como histórias, desculpas, mitos, razões para fazer e não fazer e 

assim por diante”. Bruner (1997) parece considerar a narrativa como essa estrutura 

organizadora primordial do pensamento e da ação, ao mesmo tempo, modo de 

pensamento e forma de discurso, uma forma não apenas de representar, mas de 

constituir a realidade. 
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O léxico-padrão da psicologia, segundo o autor, contém “metáforas mortas” 

que não têm mais o poder de estimular a formação de imagens, como: instinto, 

libido, cognição, reforço, estados mentais etc. Ele considera Freud como uma 

exceção notável: embora trabalhando com uma visão mecanicista do mundo, usou 

figuras alegóricas para falar de batalhas e manobras – id, ego, superego – como se 

fossem personalizadas, figuras narrativas em histórias de vida. 

Usando termos do teatro (como ator e papel) ou da teoria literária (como 

drama e enredo), os autores dessa perspectiva consideram que a metáfora narrativa 

evoca imagens de contadores de história e do contar histórias, heróis, vilões, e 

tramas, e na narrativa que é dramatizada, imagens de atores desempenhando e 

engajados em diálogos com outros atores. 

Contrastando com a psicologia narrativa, há abordagens cognitivistas que 

concebem o significado como um “processo mental” e concentra-se em diferentes 

características desse processo (memória de eventos, esquemas de histórias, teoria 

do “script”, memória autobiográfica, teoria da atribuição etc.). Conforme comentário 

de Edwards, o modelo básico que seguem é o do “percebedor individual e produtor 

de sentido” (“individual, sense-making perceiver”) e há uma falta de interesse, entre 

esses psicólogos, no discurso como produção social. São criados modelos 

cognitivos de discurso e de processamento do discurso que tratam o texto como o 

resultado do processamento de informação neural ou computacional, como 

expressão do pensamento ou como a evidência de “mentes em funcionamento” 

(“minds-at-work”). 

Um tipo de investigação que tem sido mais frequente nas perspectivas 

cognitivistas é o estudo da memória autobiográfica, relacionado a questões de 

exatidão, patologia, armazenamento e processamento de informações, retenção e 

esquecimento, representações mentais, modelos computacionais e de “script”, 

cognição e emoção, e várias subcategorias de memória tais como as propostas por 

Tulving – a “episódica” e a “semântica”.  

Podemos dizer que há um continuum na preocupação com os aspectos 

sociais nesses estudos que seguem tendências mais cognitivistas, desde a total 

ausência de interesse, a consideração da mente como o motor do processo e a 

investigação das diferenças entre inputs e outputs, até a consideração dos aspectos 

sociais como influentes na capacidade individual. A exatidão ainda é um dos 

aspectos mais estudados, e um dos temas prediletos é a sua implicação para o 
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sistema legal. Modificações no material recordado são tratadas, muitas vezes, como 

“intrusões” ou “distorções” da memória. Consideramos que a recordação é uma 

construção, mas, em geral, estudamos a influência dos propósitos da pessoa 

durante os processos de armazenamento, codificação ou recuperação. Os aspectos 

sociais, quando considerados, formam o contexto da lembrança e influenciam a 

recordação individual. 

As análises de relatos ou narrativas nas ciências humanas e sociais têm 

ignorado as questões interacionais, o que em parte se deve à adoção de conceitos e 

métodos analíticos derivados de estudos de obras literárias escritas (tais como 

romances e autobiografias). Histórias reais ou fictícias compartilham muitos dos 

mesmos tipos de mecanismos textuais para construir descrições criveis, edificar 

sequências de eventos plausíveis ou extraordinários, prestar atenção a causas e 

consequências, agenciamento e culpa, personagem e circunstância”.  

Considerando as narrativas e histórias que devem ser tratadas como 

fenômenos discursivos, em vez de um tipo especial de teoria e método, as narrativas 

devem ser analisadas como quaisquer discursos em geral. Nesse sentido, as 

histórias e recordações são consideradas construções retóricas, como uma parte 

rotineira da conversação cotidiana, integrante da “fala-na-interação” e das práticas 

sociais. 

Os autores dessa perspectiva dão preferência para o discurso falado, 

analisando mecanismos textuais/conversacionais/retóricos na construção de relatos 

de eventos em vários contextos institucionais (formais e informais), como escolas, 

famílias, grupos de terapias e saúde, tribunais etc. As recordações em forma de 

relatos são analisados no contexto em que emergem, como partes de argumentos, 

servindo para justificar, exemplificar, contrapor, debater, esclarecer etc. Nesse 

sentido, não se trata de fórmulas, mas de algo que melhor se adeque à negociação 

retórica. Alguns estudos na perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento 

humano têm se voltado para a questão da narrativa na constituição da memória e da 

identidade. 

Partindo das elaborações bakhtinianas sobre a inter-relação entre “gêneros 

de discurso”, línguas sociais e grupos de falantes, Wertsch (1998) aborda a questão 

da ação mediada por “ferramentas culturais” para a representação do passado 

(usando o mesmo tempo que Bruner) e da tensão entre as representações históricas 

(meios mediacionais) e a sua apropriação por indivíduos. A linguagem é considerada 
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como a “ferramenta cultural básica” para gerar essas representações, e a narrativa, 

como forma especifica de linguagem usada pela história. Francisco Dantas distingue 

a apropriação do conhecimento histórico através da narrativa (dos livros didáticos de 

história) entre “domínio”, relacionado ao uso do meio mediacional, e “apropriação”, 

no sentido bakhtiniano de “tornar próprio”, implicando, possivelmente, resistência ou 

conflito por parte de quem se apropria), podendo haver harmonia ou dissonância 

entre as “vozes” (da ferramenta cultural e do agente que produz enunciados numa 

situação especifica), variando da aceitação à rejeição. A questão central par Wertsch 

é discutir os conceitos de “mediação” e de “apropriação”, sendo a narrativa o tipo de 

meio mediacional enfocado. 

Embora as narrativas possam formar versões da realidade individuais e 

especificas, elas aplicam-se a formas linguísticas convencionais, tais como gêneros, 

estruturas de trama e tropos retóricos, relacionados a uma construção histórico-

cultural subjacente. O nosso repertório local de formas narrativas é entretecido com 

um conjunto cultural mais amplo de ordens discursivas fundamentais que 

determinam quem conta qual história, quando, onde e para quem. Consideram a 

narrativa como um “modelo flexível” do mundo e do self, operando como uma forma 

extremamente mutável de mediação entre o indivíduo e o cânon generalizado da 

cultura. É através de nossas histórias que nós construímos a nós mesmos como 

parte do nosso mundo.  

As considerações que fizemos até agora sobre as concepções de memória de 

Halbwachs e Vygotsky, bem como as contribuições de autores contemporâneos que 

têm expandido as suas elaborações, permitem-nos destacar três aspectos 

fundamentais acerca da memória humana: o desenvolvimento (dinâmico e dialético) 

ao longo da vida do ser humano, a constituição social (a memória e o esquecimento 

como práticas sociais) e a relevância da significação e da linguagem (os processos 

de recordação somente possíveis em/por processos de significação, a relação entre 

processos discursivos e de recordação). As ideias que destacamos neste capítulo 

nos levam a considerar a narrativa como uma forma privilegiada de apreendermos 

aspectos da constituição da memória coletiva e individual, da dinâmica social e 

discursiva. Por fim, na ultima parte, anunciamos as contribuições de Bakhtin. 

A dimensão histórica fundamenta a forma de olhar a emergência do ser 

humano, a sua linguagem e a sua memória em algumas dessas abordagens (com 

diferentes níveis e modos de consideração).  
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Em se tratando da memória, consideramos Vygotsky o autor que mais indica 

a importância de um enfoque histórico;a história é uma questão-chave na 

consideração das dimensões social e cultural na sua obra, tendo como fundamento 

o materialismo histórico e dialético de Marx e Engels.  

Na concepção de Pino (2000), o pensamento vygotskyano explica o caráter 

dialético de sua concepção de desenvolvimento, em especial, a ideia da 

transformação que o trabalho social (modificando a natureza) imprime ao próprio 

homem. A dimensão histórica está, dessa forma, na base de sua concepção de 

desenvolvimento humano. Sua teoria sobre a memória segue esse princípio.  

Com relação à memória, Vygotsky afirma a necessidade de seu estudo, bem 

como de outras funções como estando em desenvolvimento, inter-relação, ocupando 

diferentes lugares na organização mental ao longo da vida do indivíduo. Ele realiza 

esse estudo em termos ontogenéticos, com algumas análises no plano filogenético. 

Embora fundamentando a sua abordagem (história no sentido de um processo de 

mudança), as suas análises sobre a questão da memória não privilegiaram o plano 

histórico de análise. Mas consideramos que a sua forma de encarar os processos 

psicológicos (em constante transformação dialética), bem como a participação dos 

signos (sociais e históricos) nesses processos, permite-nos pensar numa análise em 

termos históricos nos dois sentidos: em mudança e considerando as mudanças 

históricas. Não se trata de achar que isso só é possível em se analisando “algum 

evento do passado”, o que consideramos extremamente interessante, como 

podemos observar, por exemplo, nas análises de Menezes (2001), ou como Vernant 

denomina o estudo do seu grupo sobre a Grécia arcaica e antiga, como uma 

“psicologia histórica”. 

Enquanto os estudos de Vygotsky apontam para a concepção dos processos 

psicológicos em termos de mudança na ontogênese, em função dos signos que são 

produtos históricos e culturais e da participação em práticas culturais, os estudos de 

Halbwachs tratam da diferença entre a forma de recordar da criança, do adulto e do 

velho, com relação à sua participação em grupos sociais. Ou seja, consideram a 

memória como uma “função social”, com características que mudam dependendo do 

tipo de sociedade.  

Uma análise de Vygotsky com relação ao sonho é, particularmente, indicativa 

desse ponto que destacamos, pois este usa o sonho para mostrar as complexas 

relações entre o desenvolvimento social e o funcionamento psicológico.  
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. Antes, lembremos a consideração de Halbwachs de que as imagens 

oníricas, embora construídas com laços mais frouxos em relação às convenções, 

não fogem às determinações do presente nem são criações individuais (embora 

pareçam). São noções gerais, representações, símbolos, próprios do grupo do 

sujeito que sonha. Para melhor refletir sobre a temática História e memória tomamos 

como parâmetro o livro História e memória, de Le Goff (1990), através de leitura  

observamos que algumas relações entre História e memória aprofundadas pelo 

autor  podem ser encontradas na obra de Francisco Dantas, Os desvalidos. O tópico 

“História” não será abordado em toda sua extensão, entretanto, não podemos deixar 

de ressaltar alguns aspectos da História inerentes à memória, dentro do recorte que 

nos propusemos. 

Analisando o posicionamento de Le Goff (1990), verificamos que a memória 

tem um papel imprescindível, no que diz respeito ao acompanhamento histórico. 

História e memória formam um elo e uma cumplicidade tal que seria impossível 

dissociá-los, uma vez que a relação com o passado é um fator tanto histórico quanto 

mnemônico. O autor referido situa o papel da História à memória e atribui a esta um 

caráter participativo, no que se refere ao valor histórico dos acontecimentos. 

Este princípio é de fácil compreensão, e para o citado estudioso, a 

subjetividade da memória é um elo dinâmico na lógica do andamento histórico, tese 

a nosso ver mais do que comprovada em Coivara da Memória para cujo autor o 

conhecimento histórico precede e fundamenta o argumento dramático  da obra. 

Baseados nessas premissas, segundo a concepção de Walter Benjamin, é 

possível dizermos que a História, de fato, é um elemento primordial à compreensão 

do passado e encravá-lo através das recordações. Assim sendo, história e memória 

devem ser aliadas para que seja possível uma boa leitura do passado, sem erros ou 

lapsos que venham comprometer o direcionamento do percurso histórico. Através da 

memória, os erros devem ser eliminados, a fim de que a História seja lida como 

realmente é, com suas falhas e possíveis decepções. Lembramos Le Goff (1990, p. 

29) “[...] a história deve esclarecer a memória e ajudá-la a retificar os seus erros [...]” 

Isso ajuda a compreender como, juntas, História e memória representam um poder 

ainda maior para ampliar o argumento literário e aprofundá-lo dramaticamente. 

A ampliação do argumento literário, bem como seu consequente 

aprofundamento, pode ser vista na obra em estudo, uma vez que seu autor 
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vivenciou de muito perto os momentos descritos, conforme exemplifica o fragmento 

a seguir:  

 

Não é à toa que ele, o Engenho e meu avô rolaram da vida para morte no 
mesmo ano, um por dentro do outro. Esbarrei aqui porque este é o ângulo 
mais favorável a que possa estimar o olhar perdigueiro no encalço dos 
despojos mais dispersos que teimo em refundir numa imagem duradoura 
onde posso me identificar. (FRANCISCO DANTAS, 2001, p. 42) 

 

Por ser neto de dono de engenho, ele também experimentou a decadência na 

qual sua família mergulhou. Ficaram retidos em sua memória os momentos 

dramáticos de sua vida, já que assistiu, abertamente, a derrocada de uma 

aristocracia a qual pertencia. Assim sendo, a memória, com toda sua subjetividade, 

vinculada à História, enriquece, dramaticamente, a proposta da obra, levando aos 

leitores um momento de reflexão sobre a História do Brasil. 

É interessante notar, a partir dessas reflexões, que a memória está tão 

entrelaçada à História que é impossível não ser abordada mesmo quando a 

inquietação é de caráter particular, conforme podemos constatar no autor que ora 

estudamos.Para questionar o passado, ele rememorou sua vida trazendo para seu 

texto algumas marcas socioculturais interpretáveis na construção da identidade de 

suas personagens. No texto Coivara da Memória, observamos que estes são 

atravessados pelo discurso legitimado pela tendência regionalista, evidenciada em 

prosa poética, valores e pontos de vista próprios daqueles que habitam o espaço 

social e histórico onde se localiza o Engenho Murituba, no intuito de explorar um 

passado que se constitui num tormento para o escritor. 

Le Goff (1990, p. 49) nos fala da importância do processo que envolve tempo, 

história e memória. Para o historiador, tempo e memória nada mais são do que 

objetos da História, a funcionar como paradigmas que veiculem princípios. Assim, 

“tal como o passado não é a história, mas seu objeto, também a memória não é a 

história, mas sim, um dos seus objetos e simultaneamente um nível elementar de 

elaboração histórica”. 

Percebemos como tempo e memória se comportam como objetos da História, 

auxiliando-a a desvendar cenas, desmascarar pessoas e propor outras soluções que 

não seriam possíveis ou pertinentes. Observamos que em Coivara da Memória, a 

memória acompanha a elaboração histórica, sendo bem mais representativa que 

nos demais romances escritos por Francisco Dantas. Sem o auxilio da memória 
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ficaria mais difícil a reconstituição de cenas decisivas que declaram ao narrador sua 

angústia em relação ao tempo remoto de sua infância. 

Para melhor ilustrar essa discrepância entre o tempo presente e o passado, o 

autor de Coivara da Memória manipula dois níveis temporais em planos distintos. 

Com isso podemos ter acesso aos acontecimentos passados, ao mesmo tempo em 

que sabemos dos fatos presentes, relacionando-os ao passado. Conhecendo a 

história do país e da região nordestina, em especial, sabemos que o ciclo da cana-

de-açúcar foi de suma importância. Temos, então, na sua letra, momentos 

pertencentes à história brasileira, retomados pela memória e distribuídos dentro de 

um processo temporal simultâneo.  

A utilização desses níveis temporais dá à obra a relevância de que ela dispõe. 

O conteúdo certamente não seria o mesmo se a opção do autor fosse por escrever 

um texto em sequência cronológica. Contudo, com esses dois tempos entrecruzados 

podemos ter acesso aos acontecimentos em dois ângulos diferentes, podendo ser 

reconhecida a reação das personagens em termos de, por exemplo, no momento 

em que foram sujeitos a perderem seus bens. Posteriormente, ficamos conhecendo 

seus comportamentos em face do declínio do Engenho Murituba, bem como a 

ligação material que tinham com os bens que possuíam. Esses dois tempos situam 

bem o processo de decadência, funcionando como marcadores de comportamentos 

em dois mundos completamente diferentes. 

Esses mundos (pré e pós-declínio), que são captados pelos registros 

temporais, servem como questionamento de uma história de vida que teria sido 

modificada sem preparo algum. Os donos de engenho, crentes em suas posições de 

aristocratas, não teriam se preparado para uma possível queda. Desse modo, suas 

vidas perderiam muito do sentido adquirido até então, fazendo com que eles 

optassem pela ilusão ao invés de um enfrentamento consciente da decadência que 

se aproximava. Esse estado de espírito é bem captado por esses dois níveis 

temporais. Existe uma critica muito acentuada em cada plano temporal, tentando 

apontar os malefícios de se viver num mundo consumido pela ilusão, sem ter ao 

menos vontade de mudar e enfrentar o estado decadente. 

Temos de nos lembrar, ao analisar Coivara da memória, e retratarmos a 

decadência da aristocracia açucareira, de que este conceito exige certo cuidado em 

sua aplicação. O historiador Le Goff (1990), ao retratar a questão, nos informa que 

decadência é “um conceito confuso”. Não podemos alargá-lo para todas as épocas, 
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já que ele é mutável de acordo com o movimento histórico. Diz-nos, também, ele 

que tal conceito pode ser subdividido de acordo com determinados critérios, sejam 

eles sociais, econômicos etc. Segundo ele, o termo decadência foi inventado apenas 

para se ler o movimento histórico. Nos demais, ele está banalizado e desgastado. 

Devido a essa banalidade, é que o conceito de acordo com uma possível 

queda ou simplesmente o fato de contrapô-lo à ideia de avanço. Não significa que 

um povo, ao sofrer um desprestígio ou uma queda não possa se reerguer ou 

recomeçar. Mesmo o objeto causador da queda pode ser alvo de um declínio, não 

podendo assim sustentar sua glória por muito tempo. O que temos que entender é 

que a decadência se apresenta diferenciada em vários momentos históricos e que 

assume um formato dependendo da época em questão (por exemplo, decadência 

religiosa na Idade Media e decadência econômica em outros períodos). Não se 

pode, então, unificar o conceito e supor que a decadência econômica se dá do 

mesmo jeito que a decadência religiosa. Em termos históricos e num movimento 

maior de leitura histórica os processos são específicos e os critérios bem próprios. 

Nesse sentido, quando falamos em decadência na obra de Francisco Dantas 

(2001), não queremos provocar um juízo de valor. Salientamos, apenas, o 

desconforto das famílias tradicionais ao se verem mergulhadas num mundo que não 

era o seu. Não queremos opor decadência a avanço, como se aquelas famílias não 

pudessem nunca mais se recuperar. Ressaltamos, apenas, a situação econômica 

que preponderou na época. A partir disso, o país experimentaria um novo ciclo que, 

mais tarde, também viria a fracassar. Desse modo, a decadência pouco tem a ver 

com estabilidade, uma vez que não há um parâmetro que garanta que uma nova era 

perdurará, para fazer frente à outra que decaiu. 

Elas não são, apenas, históricas por representarem épocas históricas (por 

exemplo, ciclo da mineração, do café, ascensão e queda dos bandeirantes etc.), 

mas, por estarem inseridas num tempo histórico que procura resgatar um passado 

distante, marcado por desacertos. Através da memória esses esclarecimentos 

podem ser mais fáceis, fazendo com que o homem tome um partido. 

Esse tempo histórico, vinculado ao tempo cronológico, é que permite a 

memória trazer novos elementos para que a verdadeira história seja elaborada. 

Conhecer a história sem ter em mente os verdadeiros fragmentos que contribuíram 

para que ela se desse daquele modo, é um trajeto errôneo para se realizar uma 

reconstituição. 
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Mesmo assim, não podemos dizer que Francisco Dantas (2001) é um 

historiador. Reafirmamos, sim, a capacidade da história e da memória de aprofundar 

e ampliar o argumento dramático. Nosso literato dispõe da História e da memória 

como elementos de sua arte. Fazendo uso de ambas, ele pôde empreender seu 

projeto que lhe conferiu uma busca, ao mesmo tempo em que lhe permitiu uma 

reflexão sobre sua terra e suas raízes. 

Por fazer parte daquele mundo aristocrático o autor de Coivara da memória  

(2001) pode entender a região na qual vivia. Parte integrante da história do país, ele 

experimentou a queda de sua família, podendo, mais tarde, tentar a compreensão 

de cenas que o traumatizaram na infância. Sua luta pessoal se misturou com a 

relação que tinha com o embate social, fazendo com que o regresso se constituísse 

em buscar no tempo um homem que viveu historicamente cada fragmento das 

dificuldades dessa região em crise. Ao optar pela literatura, ele teve a oportunidade 

de rastrear sua vida como neta de dono de engenho e ao mesmo tempo, como 

literato, se encontrar como intelectual. 

Nesses termos, Francisco Dantas (2001) procurou, na História, sua própria 

dimensão, descobrindo também reflexos de sua existência que se manifestam em 

lembranças do engenho e de sua família. História e memória, desta feita, não 

poderiam ser representadas de modo tão verdadeiro e fidedigno, como por esse 

autor que as uniu de um modo especial, fazendo com que sua busca tivesse um 

valor histórico, ao mesmo tempo em que a história fosse impregnada de um caráter 

mnemônico particular e inerente a sua própria vida. Assim sendo, o seu texto é o 

responsável por essa junção harmoniosa, em que personagens seriam expostos 

como representantes de um grande momento pessoal. 

Entretanto, é bom lembrar que a memória não se apresenta tão somente 

vinculada à história. Outra faceta pode ser explorada a partir do binômio 

história/memória. 

 

4.4.1 - Memória e interação social: a grande necessidade da confirmação 

 

É inegável a extraordinária relação existente entre a memória e os vários 

aspectos sociais que compõem um determinado período. Marcas sociais podem ser 

representadas integralmente pela memória, ou seja, existe uma interação forte entre 

a capacidade de recordar fatos e as manifestações sociais provenientes dessas 
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lembranças. Nossa tese pode ganhar corpo quando nos deparamos com fatos 

verídicos, em que determinadas pessoas ou grupos sociais específicos recordam-se 

de acontecimentos que ficaram registrados há tempos atrás. Para esses grupos a 

rememoração é a marca registrada de uma cumplicidade, já que a memória do 

passado é consequência de experiências em comum que tiveram uma repercussão 

significativa na época do fato vivenciado. 

Para as pessoas idosas, recordar tem um significado muito mais abrangente 

que para os mais jovens. É muito mais fácil um idoso cultivar lembranças de um 

passado remoto e ter orgulho de suas recordações do que um jovem relembrar 

momentos significativos, mesmo num passado não muito distante. Para essas 

pessoas os grandes acontecimentos adquirem um momento de êxtase que faz com 

que seus espíritos se sintam revigorados. Fatos políticos, por exemplo, que tiveram 

um grande peso na época em que essas pessoas eram jovens são lembrados na 

integra como se fosse possível um rejuvenescimento e a reapropriação desses 

momentos. 

Em certo sentido, os velhos que compuseram a sociedade de ontem, 

memorizam para se manterem vivos e procuram guardar, em suas mentes, uma 

tradição que representou muito para eles. Com toda a experiência acumulada, eles 

procuram fazer com que os resquícios da sociedade da qual fizeram parte 

permaneçam e sejam transmitidos aos mais jovens, formando uma interação que 

passa de geração a geração, num comportamento de saudosismo e luta para 

recordar um tempo em que foram felizes e participantes de uma sociedade sólida e 

decidida. 

Todas essas imagens ficam guardadas na memória e se constituem em 

motivo de orgulho para os idosos, que procuram na tradição um incentivo para se 

manterem vivos. Nesse sentido, existe um lado social interativo que se apoia na 

memória dos mais velhos para se solidificar e veicular seus princípios. As 

lembranças dos velhos são muito mais consistentes e revelam certa cumplicidade 

dos grupos que presenciaram fatos em comum, uma vez que a tendência é 

transmiti-los para que não se percam com o passar do tempo. Por tudo isso, existe 

uma forte relação entre memória e sociedade, já que os idosos de hoje compuseram 

a sociedade do passado e revivem no momento atual princípios de outrora que para 

eles funcionam como regras até o presente. 
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Ao transferirmos tal pensamento para a literatura de Francisco Dantas, 

notamos que em Coivara da Memória existe uma relação muito consistente entre 

memória e sociedade. Em primeiro lugar, levamos em consideração que Francisco 

Dantas retrata uma sociedade especifica, com seus defeitos, suas Idiossincrasias e 

sua visão voltada para o passado. Em segundo lugar, essa sociedade conservadora 

é composta na sua maioria por ricos coronéis que acreditavam na cana-de-açúcar 

como um grande ciclo capaz de lhes conferir por muito tempo inúmeros privilégios. 

Na sua totalidade, esses donos de engenho já eram idosos e guardavam consigo 

um grande apego à tradição. Suas lembranças eram de uma vida de gloria e seus 

interesses sociais totalmente direcionados para o prestigio. 

Em Francisco Dantas (2001) é muito forte a relação memória/sociedade, em 

que a tradição passa a ser um desdobramento da manifestação mnemônica, 

trazendo de volta toques de gloria e de restauração momentâneas. Sabemos que os 

feitos gloriosos daquela sociedade açucareira da qual os coronéis faziam parte eram 

de singular valor para manter acesa a chama da tradição. Sendo assim, os velhos 

poderiam continuar mergulhados em sua mentira e não se conscientizar do novo 

mundo que estava por vir. As lembranças poderiam ser reduzidas a momentos 

agradáveis e não detectores de um desmoronamento ocasionado por um agravante 

econômico com inegáveis consequências. 

De um modo mais prático, é notório comprovar como para pessoas de uma 

determinada idade o compromisso com a tradição é muito mais representativo. Ao 

lermos, por exemplo, o livro Memória e sociedade - Lembranças de velhos, de 

Ecléa Bosi, a importância que esses dão a acontecimentos ocorridos num passado 

distante. Percebemos, também, como se sentem felizes em mencionar tais fatos e 

como alguns acontecimentos são confirmados por eles com uma alegria extrema. A 

conclusão a que chegamos numa primeira leitura, é que existe uma integração 

social entre eles, no sentido de todos confirmarem, mesmo ao seu modo, a estória 

do outro. Para entendermos melhor a dimensão desse livro, é necessário que o 

conheçamos um pouco e entremos em contato com seu conteúdo. 

A obra em análise retrata a realidade de pessoas idosas entrevistadas por 

Bosi (2001), que, na maioria das vezes, sentem-se revigoradas através de 

recordações que recompõem e ativam suas vidas. Uma senhora já em idade 

avançada sente sua voz mais forte, e já não se cansa a todo instante. Observa – se 

que ela está rejuvenescendo, do mesmo jeito que um senhor já velhinho, Ariosto, 
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também mostra – se renovado. A partir da leitura das entrevistas também é possível 

perceber que a memória tem um poder de reflexão que permite ao ser que 

rememora, um maior conhecimento de si mesmo. Dona Risoleta é um exemplo de 

pessoa que se sente gratificada por poder relembrar cada vez mais e ter em mente 

fatos que a marcaram intensamente... ela dá graças a Deus todos os dias, pois o 

ano já está acabando e ela pode recordar o passado burilando o seu espírito. 

De fato, o poder exercido pela memória é comprovado através de relatos 

verídicos de pessoas que viveram épocas históricas diferentes e puderam 

compartilhar de experiências que se perderiam no tempo se não fossem 

devidamente lapidadas pela memória. Bosi (2001) nos mostra a interação existente 

entre memória e sociedade. Através da experiência do outro, inúmeras experiências 

podem ser cruzadas, permitindo uma comunicação extremamente viva no interior do 

tecido social. Várias lembranças experimentadas por alguns idosos (muitos deles 

com laços de parentesco) eram também compartilhadas por outros que pertenciam a 

grupos diversos e distintas classes sociais. Determinados fatos (políticos ou com 

uma grande repercussão na época) estavam presentes na mente da maioria dos 

entrevistados, como se esses idosos fossem unidos por fatores marcantes. Existe, 

aqui, como se vê, forte relação entre memória e sociedade. 

No entanto, é bom lembrar que em suas entrevistas, Bosi (2001) não perde 

de vista o lado forte da interação: “Somos de nossas recordações, apenas uma 

testemunha que às vezes não crê em seus próprios olhos e faz apelo constante ao 

outro para que confirme a nossa visão” Esse “apelo constante” é a marca da 

interação existente entre um ser humano e outro. Muitas vezes, é necessária a 

confirmação de outrem para que o fato recordado se destaque, criando-se, assim, 

um grande elo interativo do ponto de vista social. A experiência que marcou uma 

pessoa ou um grupo especifica em um momento particular pode ser muito mais 

solidificada se houver a conivência (em termos de recordação) de outro grupo ou 

pessoas. Qualquer fato histórico, por exemplo, é muito mais difundido se existir a 

cumplicidade de outros que o explorem, o interpretem e o transmitam do modo mais 

claro possível. 

Pensando nesses termos, podemos dizer que esse é um dos caminhos pelos 

quais a tradição quase sempre se confirma. Uma vez instaurada (e compartilhada 

socialmente por pessoas pertencentes, muitas vezes, á mesma comunidade), a 

tradição cria raízes e pode fazer parte em determinados momentos do estilo de vida 
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de variadas pessoas (principalmente idosas), mesmo quando há o risco de perdê-la. 

Através da memória, ela se mantém e as lembranças dos idosos podem ser um 

sustentáculo indispensável para que ela se conserve viva e sólida dentro de critérios 

pré-estabelecidos, firmando-se, socialmente, através do apoio de outros, que 

acreditam, nos mesmos valores e nas mesmas necessidades. 

Através do contato com essas entrevistas, fazer algumas relações com a obra 

Coivara da Memória. Por ser Francisco Dantas um autor preocupado com a 

sociedade da qual ele mesmo fez parte e por ter convivido com os coronéis de sua 

época, ele tentou reproduzir no livro o comportamento de pessoas que só 

conheceram um lado da vida. Essas pessoas eram criadas para transmitirem aos 

filhos princípios de vida que privilegiassem suas origens e seu status social. Uma 

vez enraizados esses princípios, eles não poderiam ser modificados e nem extintos 

de um momento para outro. Todos esses donos de engenho já apelavam aos outros 

a confirmação de seus princípios e suas regras. Era o momento de se instaurar uma 

tradição e sustentá-la: 

 

Do alpendre da casa-grande, todo barbudão e embrulhado em tiras de 
saudade, meu avô cismava sem parar, errando os olhos pelo bueiro inútil 
que apontava para cima apalermada. Tanto trabalho, é deveras... a vida 
toda empenhada naquilo ali que apodrece com o dono e não vale um tostão 
furado! É o diabo! Os carros-de-boi já não servem mais para nada... as 
éguas da gamboa agora podem morrer. Tudo perdido... perdido... e tão 
difícil de ajuntar! É... o filho mais velho do finado Honório, que Deus o tenha, 
desta não escapa! Vai dar conta desta vida fracassada... (FRANCISCO 
DANTAS, 2001, p. 305). 

 

O saudosismo é uma característica muito mais acentuada nos velhos que nos 

jovens. Existe entre os velhos uma cumplicidade que faz com que a tradição seja 

mantida e tenha um caráter interacional, mesmo depois da derrocada de seus 

valores, como se pode averiguar no fragmento anterior. Nele, a saída encontrada 

pelo personagem é se acomodar em seu engenho e observá-lo. Por isso, preferia  

apegar-se nessa atividade inútil no presente para não ter que se conformar com a 

importância e o fracasso. 

Verificamos que os velhos se alimentam do passado e suas recordações são 

um incentivo para a confirmação de sua presença. Através da valorização do nome 

tradicional e do orgulho que sente em ser descendente do Coronel Honório, o 

personagem procura acreditar que ainda vive numa sociedade dominada pela cana-

de-açúcar.  
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O avô do narrador tenta manter a tradição ao não aceitar a perda do engenho. 

As recordações de uma época gloriosa eram mais fortes que as dificuldades que 

enfrentaria no presente. A certeza de que eles eram ainda os aristocratas do 

passado o ajudava a viver, mesmo que fosse apoiado numa mentira, que era vital 

para seu restabelecimento. Maior que o fracasso seria seu reconhecimento e a 

conscientização de que nada poderia ser feito para reverter a situação: 

 

A memória o requestava e ele se deixava ir para trás, saudoso das grandes 
moagens, da garapa gorgolejando entre a bica e o parol, da vida que tanto 
afagara e se esvaíra... passava dias inteiros incomunicável, socado entre os 
despojos do Engenho, receptivo a certas vozes feitas de ausência, a zelar 
inútil e amorosamente os apetrechos e ruínas que nunca mais teriam 
serventia! Cilindros e almanjarras, cambitos e peitorais, rabicholas e 
tiradeiras – a tudo punha remendos e azeitava com o fervor de suas mãos 
mágicas, como se a próxima moagem já se acercasse com seu turbilhão de 
vida e aromas de mel a fumegar (FRANCISCO DANTAS, 2001, p.316). 

 

A atitude do avô é de saudosismo, conservando na memória os bons tempos 

propiciados da tradição. Todos os parentes conservam na memória os bons tempos 

propiciados pelo engenho. Em certa medida, a experiência de um é a experiência do 

outro, uma vez que o meio rural faz parte de suas vidas. Entretanto, em relação ao 

velho dono de engenho, existe uma identidade social, dado que a cana-de-açúcar, 

como sabemos, se constituiu num ciclo que mobilizou a sociedade nordestina. 

 

4.5 - MEMÓRIA E LITERATURA: SOBRE A ORIGEM DO REGIONALISMO 

 

No Nordeste, a tradição literária da ficção regionalista revela e destaca a 

região valorizando a descrição da paisagem local com os seus elementos, seu povo, 

seus dramas sociais e seus conflitos psicológicos, além disso, o elemento regional 

também é enfatizado através de uma técnica que faz o uso de palavras e dialetos 

regionais na sua narrativa, como a exemplo do próprio título da obra em estudo que 

faz uso do termo “coivara”, essencialmente nordestino. 

Alguns desses autores se restringem a uma linguagem simples e seca, a 

exemplo de Rachel de Queiroz e Graciliano Ramos, outros utilizam ainda um 

português mais sofisticado, como José Américo de Almeida e, ainda com o texto rico 

em oralidade de José Lins de Rego. Mas, geralmente, existe um consenso em prol 

de um estilo não artificial, com frases curtas e, até, com certa escassez de palavras. 

Esta escassez da linguagem não se refere apenas à “seca” da região, mas faz parte 
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de uma evolução estilística do realismo internacional, destacando um realismo 

psicológico “bruto” e ultrapassando, desta maneira, uma simples tipificação regional 

de pessoas e paisagens (BOSI, 2001). 

Esse tipo de literatura não teve um caráter e uma temática únicos, oscilando 

entre a denúncia das péssimas condições em que viviam os nordestinos, 

consequências de fatores naturais e políticos, e o saudosismo de uma sociedade 

patriarcal em ruínas, em processo de decadência, perdendo espaço para a 

modernização urbano-industrial burguesa. O discurso do romance serviria, então, 

para formar uma consciência crítica, com vistas à participação nas transformações 

do país, produto da preocupação e necessidade de se conhecer os problemas do 

Brasil. 

Dessa forma, o exame de um movimento artístico, em nosso caso, o 

Regionalismo, deve buscar a complementaridade entre o estético e o ideológico, 

procurando desvendar os pontos de atrito e de tensão existente entre eles. Para 

D´Andrea (1992), o Regionalismo nordestino emergiu como expressão da crise que 

afetava economicamente a fração açucareira da oligarquia nordestina. Assim, 

intelectuais do Nordeste buscaram formas de representação cultural que 

mascarassem esta crise, transferindo para o terreno estrito da cultura a disputa 

socioeconômica com o Centro-Sul. 

Nesses termos, o discurso regionalista se configuraria como um discurso 

ressentido, cujo principal antagonista seria as manifestações culturais e literárias do 

Modernismo paulista. Segundo a autora D’Andrea (1992, p.13): 

 

[...] vê-se bem que por trás dessa bipolarização de culturas está o confronto 
das forças dominantes que compunham, naquele momento, o cenário 
nacional: de um lado a oligarquia rural-açucareira nordestina, com o 
respaldo de antiguidade e posto, de outro, a oligarquia paulista vitoriosa 
como expressão urbana do processo de industrialização. 
 

Contudo, mais do que uma bipolarização, Modernismo e Regionalismo podem 

ser compreendidos como faces diferentes de um mesmo processo de 

aprofundamento da consciência nacional, ou seja, corresponderiam a fenômenos 

culturais em situação de complementaridade,  

 

[...] o projeto de renovação cultural do país repartia-se, abrindo espaço a 
dois segmentos dignos de respeito. No Sul, tentava-se o emparelhamento 
com a arte europeia, insistindo-se na fundamentação basicamente estética 
e reprimindo-se, com isso, qualquer surto de veleidade regionalista, em 



 95

princípio. Buscava-se uma arte urbana, talvez porque São Paulo quisesse 
se firmar como criação deste século XX e de outros futuros, não anteriores 
[...] Mito por mito, no Nordeste desrecalcava - se esse Regionalismo 
escancarava-se o pesado passado rural e colonial, assumiam-se as raízes 
longínquas (DIMAS, 2003, p.334). 

 

Nesses termos, a história aparece como a principal questão a ser enfrentada 

pelos regionalistas nordestinos e foi a base que sustentou suas sugestões estéticas 

e estilísticas, particularmente, no que se refere à prosa de ficção. De acordo com 

Dimas (2003), a história da região será rememorada e recontada a partir da 

recuperação do passado patriarcal realizada, por meio dos impasses colocados pelo 

presente. 

Por conseguinte, que o Regionalismo possui como projeto estético a 

aproximação com a linguagem oral e a construção de um narrador popular, 

pretendeu, pois, não criar uma língua brasileira, mas sim trazer à tona o escrever 

próximo à tradição oral. Ao formular um projeto estético baseado nesta tradição, os 

regionalistas deram o passo seguinte, qual seja, propor a recuperação das tradições 

brasileiras em suas inúmeras manifestações, na dança, na música, na culinária etc. 

Trata-se de conduzir o que, até então, considerava-se folclore para o nível 

explicativo da formação nacional. 

Novamente, vemos operar uma recuperação da tradição por meio da região, 

ou seja, é pela via regional que as tradições e os valores brasileiros devem ser 

recuperados e que, portanto, a formação do país deve ser compreendida. Assim, 

Francisco Dantas, a partir desse contexto, volta-se à tradição oral, entrecruzando 

passado e presente, valendo-se da memória para tecer o seu texto.  

Um ponto importante a ser considerado na discussão sobre a memória é a 

diferenciação entre memória individual e memória coletiva. Para Halbwachs (apud 

SANTOS, 2003, p. 69), a primeira corresponde a uma perspectiva sobre a segunda, 

perspectiva que varia de acordo com o lugar social do indivíduo no grupo, ou seja, 

“indivíduos recordam-se de acordo com estruturas sociais que o antecedem”, além 

disso, utilizam o passado para descrever suas vidas em narrativas coerentes que 

representam novas construções do passado, o qual, por sua vez, é continuamente 

reconstruído no presente. 

Assim, para rememorar um passado pessoal, é necessário recorrer a pontos 

de referência fixados pelo grupo (pontos de referência que acabam por selecionar 

aquilo que deve ser lembrado e aquilo que deve ser esquecido). A memória se apoia 



 96

na história vivida, isto é, naquela que possibilita a construção de um quadro real, no 

qual o pensamento se apoia para conservar e reencontrar a imagem de seu 

passado. Tal reencontro se dá com base na memória histórica, que corresponde 

àquilo que não é revivido constantemente pelo grupo em questão, mas conforma 

sua formação social. Logo, a memória da história vivida é perpassada pela 

experiência histórica coletiva. 

Portanto, desse ponto de vista, o memorialismo de Francisco Dantas não 

seria decorrência da atitude isolada de um autor que decide voltar-se para sua 

infância, representa, antes, uma sugestão mais ampla do Regionalismo. Segundo 

Bosi (2001, p. 55), 

 
[...] quando um grupo trabalha intensamente em conjunto, há uma tendência 
de criar esquemas coerentes de narração e de interpretação dos fatos, 
verdadeiros ‘universos do discurso’, ‘universos de significados’ que dão ao 
material de base uma forma histórica própria, uma versão consagrada dos 
acontecimentos. O ponto de vista do grupo constrói e procura fixar sua 
imagem para a história. 
 

Não  devemos  esquecer que as memórias de Francisco Dantas não são as 

memórias de um menino qualquer, são, antes, memórias de um menino órfão, neto 

do dono do Engenho Murituba, “cuja rudeza se abranda apenas diante do neto 

órfão” (LAFETÁ, 2000, p. 537). Ou, de acordo com Andrade (2008, p. 2), “um 

menino de bagaceira, correndo e descobrindo a vida no engenho do avô, última 

lembrança de afeto e proteção que, quando adulto, tem no presente”. 

Há, no romance, a busca pela linguagem regional e oral como expressão que 

procura pelo que seria tradicional na formação rural do Nordeste, sendo, ao mesmo 

tempo, um modo de se ligar à terra, ao que nela existe de humano e de universal. 

Nesse sentido, Sacramento (2007, p. 86) nos lembra que, 

 

Em sua primeira edição o referido autor inscreve a imagem fotográfica do 
engenho, à página 32, onde acontece a história do romance, como também, 
à página 22, a foto da árvore barriguda, personagem marcante e de 
recorrência simbólica com a categoria da memória e do tempo. 

  

Assim, mais do que a mera recuperação de um tempo condenado ao 

desaparecimento, teríamos a defesa da articulação entre o passado e o presente em 

Coivara da Memória, sendo possível investigar, a partir daqui, o sentido da 

recuperação do passado pela literatura de Francisco Dantas. 
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Tal argumentação considera que o engenho não é apenas uma propriedade 

rural na qual é realizado o cultivo de cana-de-açúcar. Representa um 

empreendimento que pressupõe determinadas relações sociais, cujas 

especificidades sobrevivem, em parte, à sua própria crise, ou seja, a decadência do 

engenho. Enquanto fábrica de açúcar, não representou o desaparecimento das 

relações sociais que lhe davam suporte.  

A partir dessa observação, torna-se possível considerar que, para além de 

cenários casuais para a descrição das cenas, os engenhos constituiriam contrastes 

importantes para a percepção dos fenômenos e das relações sociais. Em síntese, os 

engenhos apareceriam como pontos nodais no transcorrer daquilo que 

denominamos drama social compondo “cenários, campos de batalha, nos quais se 

manifestam as contraditórias relações mútuas que vinculam destinos humanos uns 

aos outros” (LUKÁCS, 1985, p. 52). De acordo com Lafetá (2000b, p. 537), sobre a 

questão, “o que sobressai e dá espessura ao livro é o conjunto de relações sociais 

violentas e injustas que reduz todas as personagens a vítimas, de um modo ou de 

outro, sacrificadas à rispidez assassina do sistema econômico e cultural”, conforme 

afirma Andrade (2008 p. 3). 

 

Com isso, o narrador de Coivara da Memória reconstitui um universo 
multiforme [...], as horas finais do Engenho Murituba – autêntica 
representação do declínio da economia canavieira e dos últimos coronéis do 
sertão – contrastam com os valores de indivíduos que não aceitam as 
tradições nem se rendem às convenções sociais da época, mas 
paradoxalmente, enxergam-se como parte constituinte de um modo de vida 
simples. 
 

 

Além disso, não podemos perder de vista que, em Coivara da Memória o 

narrador procura localizar e fixar as imagens imprecisas da infância e, assim como 

ocorre nessa fase da vida, não consegue separar nitidamente sujeito e objeto. 

Nesse sentido, podemos considerar que existe uma integração entre natureza e 

narrativa de modo que a primeira torna-se algo além de mero cenário. No romance, 

“homens e a coisas se tornam elementos simbólicos” (SACRAMENTO, 2007, p. 85).  

Consoante com a afirmação acima, Francisco Dantas (2001, p. 116) coloca:  

 

Ligeiras ... as réstias das labaredas mais atrevidas riscavam a sua testa de 
ouro, acendendo-lhe o rosto lepidamente agradado. Aí então, era muito 
bonito vê-la ocupada a vigiar o fogo, a domar as chamas do melhor modo 
possível, a amestrá-las a seu jeito, como se realmente carecesse de 
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partilhar um pouco de seu calor. Mais bonito do que isso, só mesmo quando 
ela se quedava toda contemplativa e acobreada ao pé do fogo, atenta a 
seus estalos e acrobacias, devorando-o com os olhos incendiados, como se 
quisesse engoli-lo a bocadas, como se as labaredas se insinuassem 
metendo por dentro dela o desejo de também se esbrasear e comburir para 
renascer numa outra vida e num outro mundo.  

 

No supracitado excerto fica explícito o elo subjetivo que une os elementos que 

compõem o cenário com as personagens do romance. Ainda segundo Sacramento 

(2007, p. 85), “é rememorando a relação que se insinua entre a avó e o fogo, que o 

narrador vai reformando a constituição física do corpo da avozinha, a sua 

identidade”.  

É possível percebermos no fragmento transcrito que as questões da língua e 

da estruturação literária são intrínsecas, extremamente relevante, posto que nela a 

reconstrução da linguagem não envolve apenas a fala, característica da região 

descrita, mas também a língua culta, metáforas e neologismos. 

Dessa forma, a oralidade, característica da linguagem utilizada na obra em 

análise, encontra na semântica dos vocábulos um recurso expressivo, importante 

para a caracterização cultural do espaço retratado, em especial, como recriadora 

dessa oralidade. 

 

 

4. 6 A MEMÓRIA E A RECORDAÇÃO 

 

 Embora muitos estudos da memória tentem analisar a diferença entre o 

material lembrado e o que ocorreu, por exemplo, distinguindo entre memórias 

“genuínas” e “distorcidas” ou trabalhando com conceitos como o de “falsas 

memórias” ou “memórias imaginárias”, na abordagem cognitivista, e embora haja 

situações no cotidiano em que a exatidão é exigida ou desejada, como nos tribunais 

(muitas vezes, a partir de uma visão errônea acerca da memória humana, como nos 

exercícios escolares), essa questão não é relevante para nossa análise, conforme a 

perspectivas que assumimos. Pelo contrário, o que ressaltamos é o seu caráter de 

transformação. Se assumirmos como Halbwachs e Vygotsky que a memória está 

intrinsecamente relacionada às demais funções psicológicas, formando com elas um 

sistema, não podemos pensar numa “recordação pura”. 
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A consideração da recordação como um processo construtivo e dinâmico é 

uma das questões relevantes deste trabalho. A recordação como uma atividade 

discursiva não é para ser compreendida como estando relacionada a pessoas 

redizendo a experiência original, mesmo que elas possam estar afirmando fazê-lo.  

A função da lembrança é conservar o passado do indivíduo na forma que é 

mais apropriada a ele. O material indiferente é descartado, o desagradável, alterado, 

o pouco claro ou confuso simplifica-se por uma delimitação nítida, o trivial é elevado 

à hierarquia do insólito; e, no fim, forma-se um quadro total, novo, sem o menor 

desejo consciente de falsificá-lo. A lembrança é em larga medida uma reconstrução 

do passado, com a ajuda de dados emprestados do presente, e, além disso, 

preparada por outras reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a 

imagem de outrora manifestou - se já bem alterada. 

Um dos estudos mais instigantes, sobre a questão da impossibilidade da vida 

humana sem que esta seja interpretada ou articulada de uma forma narrativa, é o de 

Paul Ricoeur. Ele afirma que a ação humana é sempre mediada simbolicamente, 

tanto que pode ser narrado, com o que compartilham os autores aqui citados. 

Se não existe experiência humana que não seja já mediatizada por sistemas 

simbólicos e, dentre eles, pelas narrativas, parece vão dizer, como fizemos, que a 

ação está em busca de narrativa. Como, com efeito, poderíamos falar de uma vida 

humana como uma história em estado nascente, posto não termos acesso aos 

dramas temporais da existência fora das histórias narradas a propósito deles, por 

outro ou por nós mesmos? Essa questão remete a outras que são as da relação 

entre história e narrativa, ou entre ficção e verdade, e à consideração cada vez 

maior dos tênues limites que as separam. 

A respeito dessa forma de se considerarem as narrativas dos sujeitos, pela 

pesquisa em psicologia, trazemos esta citação de Bruner (1997), bastante 

elucidativa: 

 

Grande parte da desconfiança quanto ao subjetivismo dos nossos conceitos 
explicativos se relaciona, penso eu, com a alegada discrepância entre o que 
as pessoas dizem e o que elas realmente fazem. Uma psicologia 
culturalmente sensível [...] é, e deve ser, embasada não apenas no que as 
pessoas realmente fazem, mas no que elas dizem que fazem e no que elas 
dizem que as fez fazer o que elas fizeram. Ela também está interessada no 
que as pessoas dizem que os outros fizeram e porquê. E, acima de tudo, 
ela está interessada em como as pessoas dizem que seus mundos são. 
Desde a rejeição da introspecção como método central da psicologia, nós 
fomos ensinados a tratar tais relatos verbais como não-confiáveis e até 
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mesmo, por alguma estranha tendência filosófica, como não-verdadeiros. 
Nossa preocupação com os critérios de verificação do significado, como 
apontou Richard Rorty, nos tornou devotos da predição como critério da 
“boa” ciência, incluindo, aqui, a “boa” psicologia. Portanto, nós julgamos o 
que as pessoas dizem sobre si mesmas e seus mundos, ou sobre os outros 
e os mundos deles, quase que exclusivamente em termos de como isso 
prevê ou prove uma descrição verificável do que eles fazem, fizeram ou 
farão. Quando isto não ocorre, então, com uma ferocidade digna de Hume, 
nós tratamos o que foi dito como se fosse “nada mais do que erro e ilusão. 

 

Memória e narrativa sendo aqui consideradas como práticas sociais que se 

estabelecem em processos históricos de significação, analisamos a produção de 

sentidos nos enunciados que aparecem em situações interativas, entre o narrador 

que tem uma história de relação e de ocupação de lugar de autor/personagem num 

determinado contexto social, cultural e histórico.  

Trata-se de tentar analisar os sentidos produzidos nas enunciações que 

ocorrem nas condições especificas do texto literário. A narrativa não é analisada 

como representando um estado mental ou como portadora de mensagens, mas 

como produzindo “efeitos de sentido”, em função das condições dessa produção. 

Recorremos, então, a conceitos como os de “diálogo” e de “vozes”, de “posições de 

sujeito no discurso”, “jogo de imagens”, “drama”, que nos permitem considerar o 

discurso como “interdiscurso”, como heterogêneo, como funcionando no conflito, e o 

sujeito, como constituído na tensão. 

A partir dessas discussões, dialogando com tantos interlocutores que tornam 

a memória como objeto de análise, fomos circunscrevendo o foco deste estudo. 
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CAPÍTULO V 

DIMENSÃO REGIONAL E MEMORIALISMO 

EM COIVARA DA MEMÓRIA  

 

 

A memória o requestava e ele se deixava ir para 
trás, saudoso das grandes moagens, da garapa 
gorgolejando entre a bica e o parol, da vida que 
tanto afagara e se esvaíra.  
 
                                                 Francisco Dantas 

 

 

 Em abril de 2001, tivemos o privilégio de conhecer pessoalmente o escritor 

sergipano Francisco Dantas, autor de Coivara da Memória, cujo encontro proposital 

foi previamente agendado por sua esposa, a escritora Maria Lucia Dal Farra. Ao 

conversarmos, ele manifestou o seu apreço por José Lins do Rego, o que nos 

deixou feliz.  

 Francisco Dantas surge no mundo das Letras em 1991 com uma obra ímpar, 

de caráter regionalista. Tão singular criação prova que o regionalismo não havia 

morrido. Francisco Dantas, um menino de engenho como o nosso José Lins do 

Rego, empenhou-se na arte de trabalhar com as palavras. Ele se destaca na década 

de 90. O narrador de Coivara da Memória enquanto cumpria pena na prisão 

domiciliar, resgatava o passado através da memória. Recriava seus personagens 

rememorando o patriarcalismo no Engenho Murituba, patrimônio de seu avô. Das 

coisas que sua memória guarda tão nitidamente, o que se sente mais forte é ele 

lembrar o seu amor com Luciana. O mundo em que ele viveu violento e cruel. O 

regionalismo é germinado nas lembranças, como forma de recuperar o tempo 

fugidio, ao mesmo tempo em que tenta trazer de volta o passado revelando a época 

de decadência do Murituba, cujo expoente era o velho avô, um respeitado Costa 

Lisboa. O menino de engenho sergipano recuperou a prosa de seu estado, ao 

mesmo tempo em que ampliou, renovando, o romance nacional. A Prof.ª Lúcia Dal 

Farra, do CNPq, num congresso em 2008, faz referência ao crítico literário José 

Paulo Paes que saudou Francisco Dantas no Jornal O Estado de São Paulo em 07-

12-1991, afirmando que poucas vezes o romance brasileiro terá assistido a uma 
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estreia tão segura de si. “Segundo ele, a maturidade de sua obra assemelha-se a do 

escritor alagoano Graciliano Ramos em 1933”. 

 Consoante Lúcia Dal Farra, o crítico chama a atenção do leitor para a sua 

linguagem bem pessoal e carregada de vigor, o que não é muito comum em obras 

iniciantes. Depois, o desenrolar da narrativa e o poder de gerar personagens tão 

verdadeiros, o tornam singular.  Outra coisa marcante de sua obra é a fartura léxica, 

marcadamente regional, traduzindo o seu mundo, a sua terra, a sua gente. Os 

predicados dão um destaque todo especial a Coivara da Memória. É um romance 

que se diferencia do romance moderno, uma vez que aborda o mundo rural, quando 

a modernidade prioriza o urbano. O mais importante Francisco é provar ao Brasil 

que o regionalismo não terá fim, pois o Nordeste tem muito a oferecer, temos a 

certeza que é uma fonte inesgotável e suas raízes permanecerão vivas e fecundas. 

 O outro menino de engenho, o nosso José Lins, teve suas origens fincadas na 

várzea do Paraíba, onde representantes da aristocracia rural de Pernambuco 

instalavam-se para plantar cana de açúcar, na esperança de grandes lucros. 

 Mesmo em estados diferentes, mas os dois meninos familiarizaram-se muito 

bem com o Regionalismo que lhes deu suporte para a produção que cada um 

ofereceu às letras brasileiras. O paraibano José Lins, serviu sempre como modelo 

de um grande artista das letras ao sergipano. 

 O surgimento da obra Menino de Engenho, de José Lins, teve uma 

repercussão tão grande como Coivara da Memória, de Francisco Dantas. As duas 

obras eram romances carregados de poesia. O açúcar dos canaviais serviu aos dois 

meninos para adoçar a poesia contida nos seus romances. A marca regionalista que 

caracterizava a produção de cada um era uma parte do universal. Cada um tinha o 

engenho como ambientação para sua arte e cada qual que tivesse mais capacidade 

de tocar a alma do leitor. 

 

 

5.1- EM TORNO DE COIVARA DA MEMÓRIA  

 

O livro Coivara da Memória, do sergipano Francisco Dantas, veio à luz em 

1991. No Nordeste, sobretudo, em alguns estados como Sergipe, essa prática da 

Coivara se acentua cada vez mais. A palavra ‘coivara’, quer dizer um hábito de 

queimar a terra para novo cultivo ou com o propósito de espantar os maus espíritos. 
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A ficção de Francisco Dantas representa o resgate do passado através da 

memória. Os modos de vida, as tradições, a queda da economia açucareira, os 

últimos coronéis do sertão sergipano constituem o universo plural da obra que foi 

escrita artesanalmente. Seu eixo de sustentação é de um período histórico, em que 

os engenhos de açúcar chegaram ao fim. 

Em Coivara da Memória, o narrador-personagem é testemunha de tudo o 

que aconteceu, inclusive da morte do engenho Murituba, que chegou ao fim, com a 

queda da economia canavieira. O caso da morte do Coronel Tucão é um dos fatos 

que aparecem na narrativa, provando como a época foi marcada por crises sociais. 

Ainda podemos observar quanto o narrador tem uma cultura plural, pois absorve 

muito bem a cultura do povo sergipano, justificando que não pode estar longe de seu 

povo, de seu chão. Além do que combate velhos costumes, contrapondo-se aos 

vícios sociais da região, tudo isso é feito através da memória. O fato de ter uma 

formação educacional respeitável torna-o um indivíduo diferente, que não aceita os 

abusos do poder, por mudança e punição para os que estão a dever por atos ilícitos, 

normalmente são adeptos da política do coronelismo, que tirou a vida de seu pai. 

Observemos a citação abaixo que ilustra esse comportamento que era muito comum 

na época do coronelismo:  

 

“Há um consenso, entre os velhos daqui, de que a morte do meu pai 
começou a ser pensada quando Tucão percebeu que aquele cabeça-dura 
não o ajudaria em suas falcatruas eleitorais. No penúltimo sábado que 
precedera à emboscada que o levou, Tucão fora ostensivamente ao 
Cartório onde se desentendeu com o Serventuário aos gritos por questão de 
meia dúzia de eleitores ilegais, que meu pai se recusava a fazer”. 
(FRANCISCO DANTAS, 1996, p. 271).  

 
 
5.2- A MARCA REGIONALISTA EM COIVARA DA MEMÓRIA  
 
 

 Segundo Alves (2006), no quadro da evolução da ficção brasileira o 

Regionalismo, apesar de retroceder algumas vezes para um plano menos 

privilegiado por influência da crítica, reergueu-se com novas sugestões e novas 

forças à frente da literatura, permanecendo vivo até hoje. Este Regionalismo literário 

é compreendido, pelos escritores e pelos críticos, de formas diversas, recorrendo 

desde a observação puramente geográfica até a complexa compreensão ecológica, 

sociológica, psicológica e linguística. 



 104

 Esse estudo se refere a uma análise da obra Coivara da Memória, de 

Francisco Dantas, com o intuito de estudá-la a partir dos elementos regionalistas 

que a permeiam, pois o citado autor realiza uma literatura com uma carga intensa de 

poesia, servindo-se além de seu talento, do conhecimento sobre a língua 

portuguesa, potencializando tanto a dimensão poética de sua obra quanto a 

capacidade de expressão do tema que aborda. O escritor imprime em seus textos 

uma criatividade linguística singular, com forte presença da oralidade, através de 

comparações, metáforas e neologismos, tendo em Coivara da Memória, a 

introspecção do narrador personagem, mesclada com o mundo arcaico e violento do 

patriarcalismo rural, como cenário para os problemas sociais de que trata. 

 O trabalho, a partir do objetivo citado, discute o papel da memória e da 

literatura no fazer literário, abordando como esses elementos compõem Coivara da 

Memória a partir de um estudo dos aspectos da linguagem regionalista presente na 

obra em questão. O material analisado, quando de sua seleção, seguiu a ordem de 

ocorrência, entretanto, utilizamos apenas parte dele, contemplando aleatoriamente, 

alguns vocábulos e expressões.  

No Nordeste, a tradição literária da ficção regionalista revela e destaca a 

região valorizando a descrição da paisagem local com os seus elementos, seu povo, 

seus dramas sociais e seus conflitos psicológicos, além disso, o elemento regional 

também é enfatizado através de uma técnica que faz o uso de palavras e dialetos 

regionais na sua narrativa, como a exemplo do próprio título da obra em estudo que 

faz uso do termo “coivara”, essencialmente nordestino. 

 Alguns autores como Rachel de Queiroz e Graciliano Ramos se restringem a 

uma linguagem simples e seca; outros, utilizam ainda um português mais 

sofisticado, como José Américo de Almeida e José Lins do Rego. Mas, geralmente, 

existe um consenso em prol de um estilo não artificial, com frases curtas e até certa 

escassez de palavras. Tal escassez de linguagem não se refere exclusivamente à 

“seca” da região, mas faz parte de uma evolução estilística do realismo 

internacional, destacando um realismo psicológico “bruto” e ultrapassando, desta 

maneira, uma simples tipificação regional de pessoas e paisagens (BOSI, 1997). 

 Esse tipo de narrativa não teve um caráter e uma temática únicos, oscilando 

entre a denúncia das péssimas condições em que viviam os nordestinos, 

consequências de fatores naturais e políticos, e o saudosismo de uma sociedade 

patriarcal em ruínas, em processo de decadência, perdendo espaço para a 
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modernização urbano – industrial burguesa. O discurso do romance serviria então 

para formar uma consciência crítica com vistas à participação nas transformações do 

país, produto da preocupação e necessidade de se conhecer os problemas do 

Brasil.  

 Assim, o exame de um movimento artístico, em nosso caso o Regionalismo, 

deve buscar a complementaridade entre o estético e o ideológico, procurando 

desvendar os pontos de atrito e de tensão existente entre eles. Para D’Andrea 

(1992), o Regionalismo nordestino emergiu como expressão da crise que afetava 

economicamente a fração açucareira da oligarquia nordestina. Assim, intelectuais do 

Nordeste buscaram formas de representação cultural que marcassem esta crise, 

transferindo para o terreno estrito da cultura a disputa socioeconômica com o Centro 

– Sul.  

 Nesses termos, o discurso regionalista se configuraria como um discurso 

ressentido, cujo principal antagonista seria as manifestações culturais e literárias do 

Modernismo paulista. Segundo a autora (1992, p .13): 

 

[...] vê – se bem que por trás dessa bipolarização de culturas está o 
confronto das forças dominantes que compunham, naquele momento, o 
cenário nacional: de um lado a oligarquia rural – açucareira nordestina, com 
o respaldo de antiguidade e posto, de outro, a oligarquia paulista vitoriosa 
como expressão urbana do processo de industrialização. 
 

 Contudo, mais do que uma bipolarização, Modernismo e Regionalismo podem 

ser compreendidos como faces diferentes de um mesmo processo de 

aprofundamento da consciência nacional, ou seja, corresponderiam a fenômenos 

culturais em situação de complementaridade, 

 

[...] o projeto de renovação cultural do país repartia – se, abrindo espaço a 
dois segmentos dignos de respeito. No sul, tentava – se o emparelhamento 
com a arte europeia, instituindo – se na fundamentação basicamente 
estética e reprimindo – se, com isso, qualquer surto de veleidade 
regionalista, em princípio. Buscava – se uma arte urbana, talvez porque São 
Paulo quisesse se firmar como criação deste século XX e de outros futuros, 
não anteriores [...] Mito por mito, no Nordeste desrecalcava – se esse 
Regionalismo, escancarava – se o pesado rural e colonial, assumiam – se 
as raízes longínquas (DÍMAS, 2003, p. 334). 
 

 Nesses termos, a história aparece como a principal questão a ser enfrentada 

pelos regionalistas nordestinos e será a base que sustentará suas sugestões 

estéticas e estilísticas particularmente no que se refere à prosa de ficção. Assim, a 
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história da região será rememorada e recontada a partir da recuperação do passado 

patriarcal realizada, por sua vez, a partir dos impasses colocados pelo presente. 

 Podemos argumentar, por conseguinte, que o Regionalismo possui como 

projeto estético aproximação com a linguagem oral e a construção de um narrador 

popular, pretende, pois, não criar uma língua brasileira, mas sim trazer à tona o 

escrever próximo à tradição oral. Ao formular um projeto estético baseado nesta 

tradição, os regionalistas dão o passo seguinte, qual seja propor a recuperação das 

tradições brasileiras em suas inúmeras manifestações a dança, na música, na 

culinária etc., trata–se de conduzir o que até então se considerava folclore para o 

nível explicativo da formação nacional.  Novamente, vemos operar uma recuperação 

da tradição por meio da região, ou seja, é pela via regional que as tradições e os 

valores brasileiros devem ser recuperados e que, portanto, a formação do país deve 

ser compreendida.  

 Um ponto importante a ser considerado na discussão sobre a memória é a 

diferenciação entre memória individual e memória coletiva. Para Halbwachs (apud 

SANTOS, 2003, p. 63), a primeira corresponde a uma perspectiva sobre a segunda, 

perspectiva que varia de acordo com o lugar social do indivíduo no grupo, dito de 

outro modo, “indivíduos recordam – se de acordo com estruturas sociais que o 

antecedem”, além disso, utiliza o passado para descrever suas vidas em narrativas 

coerentes que representam novas construções do passado que, por sua vez, é 

continuamente reconstruído no presente.  

 Assim, para rememorar um passado pessoal, é necessário recorrer a pontos 

de referência fixados pelo grupo (pontos de referência que acabam por selecionar 

aquilo que deve ser lembrado e aquilo que deve ser esquecido). A memória se apoia 

na história vivida, isto é, naquela que possibilita a construção de um quadro real no 

qual o pensamento se apoia para conservar e reencontrar a imagem de seu 

passado. Tal reencontro se dá com base na memória histórica que corresponde 

àquilo que não é revivido constantemente pelo grupo em questão, mas conforma 

sua formação social, logo, a memória da história vivida é perpassada pela 

experiência coletiva.  

 Portanto, desse ponto de vista, o memorialismo de Francisco Dantas não 

seria decorrência de atitude isolada de um autor que decide volta–se para sua 

infância, representa, antes, uma sugestão mais ampla do Regionalismo. Segundo 

Ecléa Bosi (2001, p. 55): 
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[...] quando um grupo trabalha intensamente em conjunto, há uma tendência 
de criar esquemas coerentes de narração e de interpretação dos fatos, 
verdadeiros ‘universos do discurso’, ‘universos de significados’ que dão ao 
material de base uma forma histórica própria, uma versão consagrada do 
acontecimento. O ponto de vista do grupo constrói e procura fixar sua 
imagem para a história.  
 

 Não se deve esquecer que as memórias de Francisco Dantas não são as 

memórias de um menino qualquer, são, antes memórias de um menino órfão, neto 

do dono do engenho Muritiba “cuja rudeza se abranda apenas diante do neto órfão” 

(LAFETÁ, 2000, p. 537). Ou, de acordo com Andrade (2008, p. 02), “um menino de 

bagaceira, correndo e descobrindo a vida no engenho do avô, última lembrança de 

afeto e proteção que, quando adulto, tem no presente”.  

 Há, no romance, a busca pela linguagem regional e oral como expressão que 

procura pelo que seria tradicional na formação rural do Nordeste, sendo, ao mesmo 

tempo, um modo de se ligar à terra, ao que nela existe de ser humano e de 

universal. Desse modo, Sacramento (200, p. 86) nos lembra que:  

Em sua primeira edição o referido autor inscreve a imagem fotográfica do 
engenho, à página 32, onde acontece a história do romance, como também, 
à página 22, a foto da árvore barriguda, personagem marcante e de 
recorrência simbólica com a categoria da memória e do tempo. 

 

 Assim, mais do que a mera recuperação de um tempo condenado ao 

desaparecimento, teríamos a defesa da articulação entre o passado e o presente em 

Coivara da Memória, sendo possível investigar, a partir daqui, o sentido da 

recuperação do passado pela narrativa do autor em estudo. Tal argumentação 

considera que o engenho não é apenas uma propriedade rural na qual é realizado o 

cultivo de cana-de-açúcar, representa, antes, um empreendimento que pressupõe 

determinadas relações sociais, cujas especificidades sobrevivem, em parte, à sua 

própria crise, ou seja, a decadência do engenho enquanto fábrica de açúcar não 

representou o desaparecimento das relações sociais que lhe davam suporte. 

 A partir dessa observação, torna-se possível considerar que para além de 

cenários casuais para a descrição das cenas, os engenhos constituiriam contrastes 

importantes para a percepção dos fenômenos e das relações sociais. Em síntese, os 

engenhos apareceriam como pontos nodais no transcorrer daquilo que 

denominamos drama social compondo cenários, campos de batalha nos quais se 

manifestam as contraditórias relações mútuas que vinculam destinos humanos uns 
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aos outros (LUKÁCS, 1985, p. 52). De acordo com Lafetá (200, p. 537), sobre a 

questão, “o que sobressai e dá espessura ao livro é o conjunto de relações sociais 

violentas e injustas que reduz todas as personagens a vítimas, de um modo ou de 

outro sacrificadas à rispidez assassina do sistema econômico e cultural”. 

Com isso, o narrador de Coivara da Memória reconstitui um universo 
multiforme [...], as horas finais do Engenho Murituba – autêntica 
representação do declínio da economia canavieira e dos últimos coronéis do 
sertão – contrastam com os valores de indivíduos que não aceitam as 
tradições nem se rendem às convenções sociais da época, mas 
paradoxalmente, enxergam-se como parte constituinte de um modo de vida 
simples (ANDRADE, 2008, p. 3). 

 

 Por outro lado, não se pode perder de vista que, em Coivara da Memória o 

narrador procura localizar e fixar as imagens imprecisas da infância e, assim como 

ocorre nessa fase da vida, não consegue separar nitidamente sujeito e objeto, 

conforme já fizemos referência. 

 

Ligeiras... as réstias das labaredas mais atrevidas riscavam a sua testa de 
ouro, acendendo-lhe o rosto lepidamente agradado. Aí então, era muito 
bonito vê-la ocupada a vigiar o fogo, a domar as chamas do melhor modo 
possível, a amestrá-las a seu jeito, como se realmente carecesse de 
partilhar um pouco de seu calor. Mais bonito do que isso, só mesmo quando 
ela se quedava toda contemplativa e acobreada ao pé do fogo, atenta a 
seus estalos e acrobacias, devorando-o com os olhos incendiados, como se 
quisesse engoli-lo a bocadas, como se as labaredas se insinuassem 
metendo por dentro dela o desejo de também se esbrasear e comburir para 
renascer numa outra vida e num outro mundo (FRANCISCO DANTAS, 
2001, p. 116). 

 

 Neste excerto fica explícito o elo subjetivo que une os elementos que 

compõem o cenário com as personagens do romance. Ainda segundo Sacramento 

(2007, p. 85), “é rememorando a relação que se insinua entre a avó e o fogo, que o 

narrador vai reformando a constituição física do corpo da avozinha, a sua 

identidade”. 

 É possível perceber no fragmento transcrito que as questões da língua e da 

estruturação literária são intrínsecas, e na obra em questão, extremamente 

relevante, pois, ao recorrer ocorre uma reconstrução da linguagem que não somente 

envolva a fala, característica da região descrita, bem como a língua culta, metáforas 

e neologismos. 

 Portanto, a oralidade, característica da linguagem utilizada na hora em 

epígrafe, encontra na semântica dos vocábulos um recurso expressivo importante 
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para a caracterização cultural do espaço retratado, em especial, como recriadora 

dessa oralidade. 

 

 

5.3 – O CENÁRIO NORDE NAS METÁFORAS E COMPARAÇÕES EM COIVARA 

DA MEMÓRIA 

  

No texto examinado, notamos que são atravessados pelo discurso legitimado 

pela tendência regionalista, uma literatura que evidencia em prosa poética, valores e 

pontos de vista próprios daqueles que habitam o espaço social onde se localiza o 

Engenho Murituba.  

As marcas ideológicas são lançadas a partir de um discurso produzido num 

contexto em que o sujeito é referido pelo lugar que ocupa e, portanto, obedece a 

critérios legitimamente instituídos por sua posição ocupada. Quando este sujeito 

fala, o que está sendo considerado é não somente o seu discurso, mas toda a sua 

pessoa social. 

Acreditando que estudar as maneiras pelas quais as pessoas, de um modo 

geral, simbolizam a interpretação da realidade em que vivem, através da linguagem, 

é possível buscar em uma cultura a compreensão de práticas discursivas que 

constituem o sujeito, considerando-o preso a uma identidade que lhe é atribuída 

como própria, mas em percebida pela palavra do outro, como o discurso legitimado 

pela sociedade. 

Pressupomos, aqui, que o discurso nunca possui uma só dimensão. Um lapso 

de língua nos lembra, imediatamente, que vários discursos podem usar o mesmo 

porta-voz ao mesmo tempo. Assim, as palavras que são ditas a uma pessoa por 

séculos de tradição constituem o outro da linguagem. Isto quer dizer que, o 

pensamento do outro, enquanto ideologia que lhe é passada através da linguagem, 

é o que lhe vai constituir, enquanto sujeito. Todos os comentários permanecerão 

circulando em seu inconsciente e aflorarão em situações corriqueiras. Para Hall 

(1998, p.38), “a identidade é algo formado, ao longo do tempo, através de processos 

inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do 

nascimento. [...]”. Ela permanece sempre incompleta, está sempre em processo, 

sempre sendo formada. 
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Neste contexto, inscrevem-se outros valores e questionamentos que norteiam 

a produção cultural subsequente. Entre estes, a multiplicidade, a fragmentação, a 

crise de representação e representatividade, pois as identidades passam a ser 

concebidas como “móveis” (HALL, 1998), os valores estéticos são percebidos de 

modo mais flexíveis e as culturas são vistas, também, como mercados 

consumidores. 

A produção literária de Francisco Dantas (2001), objeto deste estudo, é 

marcada, assim, pela afirmação de uma consciência sociocultural, que trabalha 

prioritariamente os problemas que envolvem o seu coletivo, apresentando, através 

de suas reminiscências, outras alteridades presentes nesse mesmo contexto. Ao 

longo de sua obra, essas alteridades por elas mesmas, passam a construir um outro 

sujeito, o homem nordestino. 

 

Por isso mesmo não me confesso a não ser no corpo deste papel, onde 
estou procurando exercer o propósito de dar forma e duração a esta procura 
ainda reticente... Se tiver peito de continuar persistindo neste exercício... 
poderei aproveitar da ocasião para enfiar um bocado de ideias em alguma 
coisa sólida e palpável onde posteriormente possa voltar a me perscrutar e 
talvez melhor me entender. (FRANCISCO DANTAS, 2001, p. 49-50) 

 

A narrativa de Francisco Dantas busca, dessa forma, combater 

representações cristalizadas e estigmatizantes instituída na literatura canônica, 

construindo-se por marcas semânticas e linguísticas que buscam valorizar o sujeito 

regional. 

As marcas ideológicas e socioculturais presentes no texto apresentam três 

vertentes: a cultural, que apresenta um campo semântico do movimento, dos 

festejos, comum entre aqueles pertencentes ao mesmo lócus cultural; a Social, uma 

vez que o uso dos pronomes em primeira pessoa remetem a um distanciamento do 

citadino, do ele, do “outro”; e a histórica, denunciando o contexto do patriarcalismo 

nordestino. Esses signos remetem às vozes passadas e presentes do sujeito 

coletivo, tais como subjetividades e relações de poder.  

Essas marcas apresentam um comportamento estilístico inquieto, composto 

de diversas nuances existenciais, de várias alteridades que se entrelaçam em uma 

fina ironia sobre a posição do sujeito-narrador na sociedade em que se encontra, 

sob as diversas perspectivas, sejam elas históricas, culturais ou políticas. 
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Considerando tais aspectos de expressividade linguística, além de outros que 

se nos apresentem necessários, analisaremos as metáforas e comparações 

contextualizadas em Coivara da Memória, observando, principalmente, o efeito 

evocativo destas, no que concerne ao cenário da seca, nelas configurado.  

A comparação consiste na identificação de dois seres - animados ou 

inanimados - ou fatos, a partir de um aspecto que lhes é comum. Fundamenta-se, 

pois, no princípio da similaridade; da analogia. Se completa, explicita quatro 

componentes: “Agora... em vez de abundância de flores e do revolutear da paina, 

restam os garranchos pelados que apontam para o céu que nem braços ossificados 

dos retirantes que trafegavam por aqui nas grandes secas  .[...]” (FRANCISCO 

DANTAS, p. 55), em que, os garranchos é o termo comparado; os braços 

ossificados dos retirantes, o comparante, o termo irreal, imaginário, metafórico; o 

análogo, o ponto de similaridade entre o comparado e o comparante, é a ideia de 

magreza simbolizada pelos garranchos pelados sem folhas e sem flores tal qual 

braços sem músculos, que por ser um adjetivo (pelados), tem, na comparação, o 

seu intensificador; e o termo comparativo, o nexo, é como, substituível por outros ou 

expressões de igual valor.  

5.4.- PRESENÇA DO REGIONALISMO EM COIVARA DA MEMÓRIA 
 

 

 A partir de agora, registramos algumas passagens da obra em análise cuja 

presença do regionalismo é muito acentuada, o que prova que este se mantém vivo 

na literatura nordestina, formando um cenário ímpar na literatura  brasileira. 

  

- “Este quadrado de pedras é um retalho íntimo e rumoroso, onde lampadejam 

réstias e murmúrios, avencas e urtigas”. (p. 15) 

O quadrado de pedras compara-se a um retalho, comum na cultura 

nordestina. Simbolicamente, pode configurar a prisão domiciliar em que se encontra 

a personagem e da prisão às reminiscências de sua infância. 

Segundo Sacramento (2007):  

O que somos e de que tecido é constituído o ser humano?. Essa tem sido a 
perquirição norteadora das eras. Parece-nos, porém, que alcançado um 
estágio de maturidade do pensamento, quando tudo se teria conquistado 
sob a égide do racionalismo, ainda reboa dramaticamente uma vontade de 
clareza sobre os valores que acercam a subjetividade. 
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-“Egressas de bocas invisíveis, me chegam vozes que se arrastam do passado 

e me empurram para a vida, onde outra vez faço finca-pé, retorço o espinhaço 

e sigo adiante pelejando com as energias que ainda restam” (p.15) 

  O narrador na sua introspecção, chega a ouvir vozes humanas que lhe 

impulsionam para seguir vivendo. 

 

- “- A Lei é iniludível na prática da vigilância! É infalível na letra das 

sentenças!” (p.18) 

  O narrador deduz o que vai ouvir do meritíssimo juiz na hora do seu 

julgamento palavras que refletem a imparcialidade da Lei. 

 

- “É corrido pelo desejo adoidado de passar a limpo o borrão de toda a infância 

que volto agora ao pé desta paineira onde tenho enterrados o umbigo e o 

primeiro dente de lente” (p.21) 

 Esta passagem do livro em estudo traz a lembrança forte da infância tendo a 

paineira como um ícone de proteção naquela fase de vida. 

  

- “Come de meu sustento, menino – me chamava todo repimpado, com a bica 

cheia de regalo, cuspindo grãos de farinha que as formigas miúdas se 

apressavam a carregar, tontinhas de alegria”  (p.25) 

Esta citação relembra o avô austero, mas de forma carinhosa mostra os  

cuidados dispensados ao neto órfão. 

 

- “Resto dos bueiros que os bons tempos, atiçado pelas mãos de Garangó, 

fumegava aos tufos como uma enorme locomotiva valente – dessas que por 

aqui também só existem na memória da gente mais velha – e crepitava em 

faúlhas, e esparzia calor e se cheirava de longe [...]” (p.31) 

 Aqui, Garangó significa  uma espécie de acendedor de lampeão, cuidava de 

acender a chaminé  do engenho. 

 

- “[...] no engenho Murituba já não há senão silêncio, essa mudez defunta e 

dolorida que comprime as vozes submersas, e cujo bafo de decadência 

convida a que os passantes se benzam e se descubram como se cruzassem 

por um cemitério” (p.31)    
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 Esta passagem apresenta a decadência do engenho, ou seja, a ascensão do 

capitalismo.  

 

-“Há quase uma hora estaquei sobre o esqueleto espedaçado deste bueiro, 

que antigamente era uma mastro espigado, com o seu o pendão de fumaça 

corcoveando pelos aires - vida e brasão do Muritiba!” (p. 42) 

 Nesta passagem, induz o leitor  refletir sobre os tempos de glória do engenho, 

o que comprova a decadência.   

 

- “-Pode avaliar a importância da memória e da fantasia, enquanto lenitivos que 

ajudam a entreter o tédio, as massadas intermináveis, o ímpeto do desespero” 

(p.47)   

 No seu mundo fantástico, o narrador revive as amarras de sua existência 

enquanto sobrevivente do engenho. 

 

- “[...] esta barriguda, sedentária e longeva por origem, é a mais fiel 

testemunha de toda uma enfieira de mudanças físicas ou inaparentes que por 

aqui se desenrolaram” (p. 53-54). 

 A árvore traz fortes recordações de toda a trajetória do engenho.  

 

- “Onde andam as grandes flores vistosas, o relicário dos frutos que ocultam 

as sementes guarnecidas de lã sedosa?” (p. 54) 

O narrador, utilizando-se da metáfora, faz uma comparação analógica entre 

os frutos da paineira com um relicário. Sabe-se que o relicário é um objeto utilizado 

para guardar relíquias de um santo e/ou imagens de santos, muito comum nas 

práticas religiosas nordestinas. 

No contexto da obra, o relicário é representado, simbolicamente, pelas frutas, 

o lugar onde se guardam as sementes, importantes elementos na disseminação da 

vida e sobrevivência do homem, habitante do lugar de que trata a obra. 

 

- “[...] implorando de joelhos ao meu avô que, por favor, ficasse com eles, que 

inventasse qualquer serviço, que não queriam nem moradia nem dinheiro – 

mas apenas um cantinho do curral ou da bolandeira onde pudessem se 

arranchar” (p. 56).  
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Grande roda dentada do engenho de açúcar; também conhecida pelo termo 

de volandeira em outras regiões do Brasil, a bolandeira ainda pode designar uma 

espécie de máquina de descaroçar algodão ou uma grande roda, puxada por 

animais, que move o rodete de ralar mandioca.   

 

- [...] e até o burro Germano que entesourava as grandes orelhas [...]” (p. 56) 

                                                                                               

 Na acepção da obra, entesourar (substantivo tesoura + desinência verbal, 

ar). O vocábulo conota a ideia de que o burro mexia as orelhas como quem 

manipula uma tesoura, no caso, as orelhas são comparadas analogicamente a duas 

lâminas reunidas por um eixo, sobre o qual se movem, abrindo em cruz. 

 

- “Escarnada demais com o mandacaru já vasqueiro, a magrém lhe deixava as 

costelas salientes [...]” (p. 57).  

 

Termo de campo semântico da botânica, o mandacaru, conhecido também, 

como cardeiro pelos nordestinos, É a planta mais característica da caatinga 

nordestina.  

 

- “ Na verdade, as goladas de aguardente com que costumo rebater a insônia, 

gerada das inquietações ou do abuso do café, me amolessem mas não me 

deixam dormir relaxadamente” (p.61) 

 

 O narrador busca na bebida o lenitivo para sua insônia provocada, quem 

sabe, pela incerteza da vida no engenho Murituba.  

 

- “[...] um catingueiro estuporado de trabalhar para que nós, herdeiros de meu 

avô, trepássemos na vida [...]” (p. 61).  

 

O vocábulo estuporado, tem por acepção o qualificativo de homem estragado 

e/ou destruído fisicamente pelo trabalho extremo. No caso de trepássemos, o verbo 

designa subir a, valendo-se das mãos e/ou dos pés. No contexto da obra elevar-se 

em categoria. Os dois termos fazem parte do vocabulário ativo dos nordestinos. 

 



 115

- “[...] continuei a me estrebuchar entre cochilos semeados de sobressaltos. (p. 

61). 

O vocábulo designa uma agitação com os pés e as mãos; no caso do 

contexto assinalado a personagem mexeu muito, debatendo-se irrequieto. 

 

- “ Dos parentes adultos que me cercaram  a infância no Murituba, hoje só 

tenho tia Justina, a única criatura que me resta de uma família tão unida e 

numeroso, e de um trecho de vida tão fecundo” (p. 65) 

 Como podemos constatar, este trecho traduz o laço da familiaridade tão 

marcante na vida do narrador.  

 

- “[...] por isso mesmo, na idade defunta em que está, não lhe resta 

escapatória[...]” (p. 66).  

 

No caso apresentado o substantivo defunta assume o caráter adjetivo, 

conotando a ideia de que a idade da personagem está avançada, beirando a morte. 

 

- “[...] e mando um recadeiro qualquer contar-lhe uma vaga escutice arranjada 

[...]” (p. 69) 

O termo oriundo do verbo escutar somado ao sufixo – ice, designa a 

propriedade ou o estado daquilo que se escuta ou ouve. Na obra, remete-nos a ideia 

de mexerico, fofoca. 

 

-  “[...] mas tremo como vara verde só de imaginá-la ausente para sempre [...]” 

(p. 78) 

No contexto da obra, a expressão “tremer de medo”, muito empregada na fala 

popular, está fundamentada numa relação analógica entre os anseios da 

personagem e o espaço (natureza local). 

 

- “No meio de sua gente fervorosa, Costa Lisboa partiu para a construção de 

uma Capelinha, erigida pela boa vontade de dezenas de homens e mulheres a 

quem ele, jeitosamente ou sob ameaças, infundira o respeito à casa que seria 

de todos os santos, e o amor ao Sagrado Coração de Jesus, de cuja irmandade 

se dizia titular” (p. 84).  
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Vemos, neste fragmento, a manifestação do mito messiânico sebastianista, 

favorecido pela busca do sertanejo por dias melhores. Costa Lisboa, juntamente ao 

pároco são figuras que refletem a estratificação social do clérigo. 

A situação social é da exploração. O romance é um documento vivo da 

miséria, das dificuldades do homem servil, pobre, que vive em condições 

subumanas e do coronelismo e messianismo, símbolos de dominação e de poder. 

São homens e mulheres de alma sofrida, que sonham, que sofrem as injustiças do 

mundo, que querem viver. 

 

- [...] Vão recuar cheios de manhã, vão  se esconder na rugas das frases, vão 

impedir que eu reencontre as minhas ilusões, satisfeitos de que eu siga 

adiante com a bagagem vazia”  (p.93)   

  Ao resgatar sua infância, o narrador  se depara com a falsidade. 

 

- “ Se casam, se tornam para sempre senhoras, cativas de garanhões e 

tamancudos; se ficam solteiras, que nem tia Justina, coíbem o corpo a ferro e 

fogo, sobre silícios e cordas, renúncias e pancadas.  É todo estirpe de fêmeas 

caladas, que a tudo renunciam com medo de viver, de antemão resignadas 

porque lhe inculcaram o costume de não se meter em conversa nem segredo 

de homem, proibidas de saber e perguntar” (p. 107). 

 As mulheres do engenho eram totalmente submissas. 

 

- “Aviie... João Miúdo... já passa da hora [...]” (p. 119). 

O termo destacado é uma interjeição usada na região para apressar alguém. 

 

-“-Se enrosque dentro de si mesmo, meu filho [...] se dilua em pó [...] mas não 

se fie em bondades de ninguém” (p.123) 

   Nota-se a maneira assustada como a vó orienta o  neto para a vida. 

 

- “[...] engoliu a reprimenda sem tossir nem mugir” (p. 166) 

 

- “ [...] debelava resfriados e gripes a doses de mastruz com leite, juntos 

fervidos no grande caldeirão de ferro”. (p.173) 
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É curioso como o homem nordestino, da zona rural, utiliza a fitoterapia para a 

cura de enfermidades corriqueiras, a exemplo da gripe.   

 

-“[...] meu avô me apontava a jabuticabeira encaroçada de negros frutos 

redondos [...] Meus olhos saltavam arregalados com aquelas bichonas 

danadas, opulentas como a bunda das tanajuras. Perebas... bolhas imensas! 

(p. 196) 

Neste fragmento, o fruto da jabuticabeira, jabuticabas, comuns no Nordeste, 

são comparadas à tanajura, designação comum às fêmeas ou rainhas dos insetos 

himenópteros, formicídeos, do gênero Atta sexdens, que perdem as asas após o voo 

nupcial, indo formar novos formigueiros. No Nordeste, as tanajuras estão associadas 

à chegada do inverno, constituindo uma apreciada iguaria na região.  

Também há uma associação das jabuticabas com a palavra pereba, termo é 

bastante utilizado na região Nordeste para designar pequena ferida que acomete 

principalmente crianças. Estas feridinhas possuem uma crosta dura e escurecida, 

tomando parte dos membros inferiores e superiores.  

 

-“Foste decerto amada com exclusividade durante cerca de 60 anos! Ninguém 

põe dúvidas. Mas o teu homem tenha uma maneira muito estranha de reparar 

em ti: não abrandava as exigências, recriminava com o rabo do olho  os  ócios 

que jamais tiveste, não te dirigia falas amorosas, esquecido de que também se 

vive de palavras”.  (p.227) 

 Percebemos o grau de  amor atribuído a uma esposar escravizada. 

 

- “Este honradão da Justiça, que seria digno e festejado desembargador, e -e 

quem não pude me vingar – me legou uma inhaca de amargura inarrancável!” 

(273) 

 O narrador tem consciência da missão imparcial do desembargador em 

condená-lo, mas deixa transparecer um ímpeto de vingança pela condenação.  

 

- “Garangó virava mesmo alma-de-outro-mundo [...]” (p. 313). 

 Garangó faz parte do imaginário popular, pois sempre às sextas-feiras, 

transformava-se em lobisomem. 
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- “Cilindros e almanjarras, cambitos e peitorais, rabicholas e tiradeiras  -  a 

tudo punha remendos e azeitava com o fervor de suas mãos mágicas [...] (p. 

316). 

Gancho de madeira duplo que, posto sobre a cangalha dos animais, serve 

para transportar lenha, capim, cana-de-açúcar etc., depois de passar-se uma corda 

por cima, quando já tudo está arrumado entre os cambitos. 

 

-“Gente inditosa, isolada contra o mundo nas dores em carência. Gente que 

espera sangra protegida da justiça conforme merissítimo”  (p. 395)   

  Os dominados ficavam sempre à mercê da justiça, sucumbidos suas dores, 

em suas carências. 

 Como podemos perceber ao longo da leitura de Coivara da memória, é uma 

obra permeada de recordações, uma espécie de autorretrato, de reconstrução de 

um passado glorioso quando  a economia do nordeste dependia em grande parte da 

moenda dos engenhos.  E o coronelismo era o status quo dos endinheirados que 

tudo podiam, compravam, mandavam, escravizavam, manipulavam a justiça, como 

ocorre atualmente, só que em outro regime, ainda mais cruel - o capitalismo 

avassalador.  
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CONCLUSÃO 

 

 

O projeto de pesquisa de volta ao engenho: o discurso regionalista nordestino 

nos finais do século XX volta-se para a temática da sociedade açucareira, após uma 

lacuna bastante longa em nossas letras. A primeira obra de caráter modernista no 

Nordeste foi Senhora de Engenho, de Mário Sette, publicada em 1921, embora 

sem ter conquistado esse lugar, de modo que só em 1928, o paraibano José 

Américo de Almeida publicou A Bagaceira, voltada para a vida dos engenhos, 

marcando o inicio do Regionalismo no Brasil. Era status que ninguém até ali tinha 

conseguido inserir neste contexto. 

Este estudo teve a finalidade principal de contribuir para os estudos do 

discurso regionalista nordestino, sobretudo mostrar como, já no final do século XX, 

ainda de forma muito artística, surgiu Coivara da Memória de Francisco Dantas, 

uma obra  singular que revolucionou o mundo das letras, tendo por base o espaço 

dos engenhos. 

 Para se realizar este estudo, fizemos uma pesquisa sobre memória, pois  

através do qual o escritor sergipano resgatou o tempo perdido de menino de 

engenho. Enquanto empenha-se nessa busca, deu o seu mergulho no passado para 

dele recuperar suas lembranças. 

Sua primeira preocupação foi com a terra natal, suas lembranças na região. 

Seu marco telúrico é bastante acentuado, a ponto de dizer claramente que é escritor 

de sua terra e de sua gente. 

Paras explicar os aspectos regionalistas dentro do Movimento Modernista, 

fizemos uma retrospectiva pelas vanguardas europeias e latino-americanas. 

Em 1991, quando Francisco Dantas publicou Coivara da Memória, viu-se 

como o romancista que coroava a época com uma inovação naquele gênero. A obra 

estruturada pelas lembranças que constituem um quadro da vida dos engenhos  é 

marcado por uma forte violência, onde sofrimento, morte e crueldade estão 

presentes.  

Diante de tal quadro, o tempo perdido é artisticamente resgatado 

evidenciando suas instituições arruinadas, seus ofícios penosos representados no 
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Engenho Murituba, ambiente em que o narrador viveu tornando-se uma testemunha 

de tudo o que presenciou. 

Diante da riqueza apresentada na narrativa Coivara da Memória, não 

conseguimos dar conta do texto do autor sergipano nos proporciona (nem era nosso 

objetivo), como temos consciência de que muitas lacunas ainda necessitam ser 

preenchidas, pois é vasto o ideário promovido pelos regionalismos apresentados, 

entretanto, acreditamos ter instigado o contato com essa literatura e, obviamente, e 

ter oferecido mais uma contribuição para futuros estudos. 
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