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RESUMO 

 

Sob a premissa que nossa história se constitui sob impacto de catástrofes, e que, 

nesse contexto, escrever um romance histórico nunca será um gesto neutro, 

esse trabalho se propõe a investigar o romance histórico na ficção 

contemporânea brasileira, da perspectiva da teoria e da criação literária. Sem 

abandonar totalmente as concepções de Lukács, (2011), Jameson (2007), Perry 

Anderson (2007), Linda Hutcheon (1991), Esteves (2010) e Weinhardt (2011) e 

Bastos (2007), esse trabalho propõe uma hipótese para a leitura do romance 

histórico contemporâneo. A partir de duas noções chave, 1) aquilo que será 

definido nesse trabalho como lógica do espectro, 2) e a escrita enquanto rito de 

sepultamento, a premissa central deste trabalho é olhar para a história enquanto 

prática fundamentalmente necromante. Essas noções são testadas, ou 

desenvolvidas, a partir da leitura crítica de duas obras contemporâneas: O 

Marechal de costas, de José Luiz Passos (2016) e De mim já nem se lembra, de 

Luiz Ruffato (2015). Se o signo (séma) é um túmulo e a escrita da história e a 

relação com o passado uma espécie de rito de sepultamento (como afirma 

Jeanne-Marie Gagnebin, na esteira de Michel de Certeau), que separa o 

passado do presente (o mundo dos mortos do mundo vivos), o passado não 

devidamente elaborado, não enterrado, retorna como espectro: e assombra e 

contamina o presente. Nesse sentido, é possível ler o romance histórico 

contemporâneo como uma espécie de tentativa de sepultamento dos espectros 

do passado que assombram o presente. Na seção prática, esse trabalho 

apresenta um romance, uma ficção histórica, livremente inspirada da figura de 

Januário Garcia Leal.  

 

Palavras-chave: Romance histórico; Ficção Histórica; Literatura e História; 

Criação Literária; 
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ABSTRACT 

 

Under the premise that our history is constituted under the impact of 

catastrophes, and that in this context, writing a historical novel will never be a 

neutral gesture, this paper proposes to investigate the historical novel in 

contemporary Brazilian fiction, from the perspective of theory and literary 

creation. This work proposes a hypothesis for the hypothesis of the hypothesis of 

Lukács (2011), Jameson (2007), Perry Anderson (2007), Linda Hutcheon (1991), 

Esteves (2010) and Weinhardt (2011) and Bastos (2007). the reading of the 

contemporary historical novel. From two key notions, 1) what will be defined in 

this work as a spectrum logic, 2) and writing as a burial rite, the central premise 

of this work is to look at history as a fundamentally necromantic practice. These 

notions are tested, or developed, from the critical reading of two contemporary 

works: O marechal de costas, by José Luiz Passos (2016) and De mim já nem 

se lembra, by Luiz Ruffato (2015). If the sign (sema) is a tomb and the writing of 

history and the relationship with the past is a kind of burial rite (as Jeanne-Marie 

Gagnebin asserts, in the wake of Michel de Certeau), which separates the past 

from the present world of the living dead of the world), the past not properly 

elaborated, not buried, returns as specter: and haunts and defiles the present. In 

this sense, it is possible to read the contemporary historical novel as a kind of 

attempt to burial the specters of the past that haunt the present. In the practical 

section, this work presents a novel, a historical fiction, freely inspired by the figure 

of Januário Garcia Leal. 

Keywords: Historical Romance; Historical Fiction; Literature and History; Literary 

Creation; 
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PRÓLOGO 

 

Nossos parapsicólogos avançaram pouco no estudo de fazendas mal-

assombradas. Falta no mercado um desses livros de capa verde-água 

plastificada e título berrante, com uma foto na orelha de um doutor PhD de 

cabelos brancos, formado num obscuro instituto polonês e versado na 

catalogação sistemática de assombrações. Somente um desses livros vendidos 

em feiras de necromancia— cuja pureza do método é tributária de um sistema 

de crenças irrefutáveis — pode arrancar as lascas mais profundas do 

inconsciente cultural e exibir sem rodeios o rosto transparente das 

assombrações das senzalas. 

*** 

Esse livro imaginário conterá a foto de cada fazenda e comunidade onde 

um espectro arrastou suas correntes etéreas. Nosso pesquisador reunirá 

depoimentos dos quatro cantos do Brasil, passará noites mal dormidas em 

porões e ranchos, enquanto tem o sono velado por uma máquina capaz de 

captar a mínima variação ectoplasmática. Essa obra megalomaníaca deve ser 

lida e estudada sem qualquer ironia. Deve-se suspender totalmente a descrença: 

como um filólogo destrinchando as mais obscuras expressões do Apocalipse de 

João, com a paciência de quem lê os manuais de pesca em Moby Dick. 

*** 

Nosso pesquisador trará no livro o relato de sonhos de crianças. E 

também daqueles jovens que acordaram no meio da noite com o estralar de 

chicotes na janela. É espantoso que esse PhD polonês ainda não tenha ao 

menos vislumbrado sua obra-prima. Esse livro que ele não escreveu é seu futuro: 

o maior fantasma de sua vida. Somente um olhar sem razão pode despertar a 

simpatia dos espíritos, ouvir o eco das vozes dos sem nome que vagam sem 

descanso pelas ruínas da barbárie. 

*** 

Nosso pesquisador precisará recuar àquele lugar onde a palavra não se 

descolou da magia. Só assim ele pode assumir a perspectiva dos espectros. 

Verá mulheres em transe, arranhando paredes com a voz gutural. E praticará o 

pecado imperdoável de ouvir aquilo que os mortos sem sepultura têm a dizer. 
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Nosso necromante libertará legiões de almas penadas. Um sem número de 

espectros. Lembrando-se deles. Deixando-os falar. 

*** 

Somente nesses detritos da história cultural, nas zonas mais obscuras do 

misticismo, da bruxaria e da necromancia o historiador pode escutar a vibração 

silenciosa das pancadas da barbárie através dos séculos. Como aqueles 

caçadores primitivos, rosto colado ao chão, rastreando as pegadas de uma besta 

no deserto. Foram eles os primeiros narradores, conjecturando narrativas a partir 

de indícios esparsos, como diz Carlo Ginzburg, mas eram também adivinhos: 

olhando para o passado como quem prevê o futuro. 

*** 

Esse livro imaginário sobre senzalas mal-assombradas possivelmente 

poderia servir de epígrafe a uma futura obra que tentasse ler os índices da nossa 

época em retrospecto. Haveria um capítulo de abertura sobre um presidente que 

abandonou o palácio do governo citando histórias de fantasmas.1 Conduzido 

pela obra, o leitor encontraria citações de Hamlet e Marx. O tempo está fora dos 

eixos. Um espectro ronda a Europa, um espectro assombra o reino da 

Dinamarca. Há algo de podre no ar. “Lembra de mim”, diz o espectro, ao se 

despedir de um príncipe incrédulo. Mas esse príncipe silencioso logo passa da 

incredulidade à obstinação. Arma seu ardil: escreve uma ficção, uma espécie de 

ratoeira, e captura seu inimigo. 

  

                                                           
1 FABRINI, Fábio. ‘Deve ter fantasma lá’, disse Temer a Joesley sobre o Alvorada. Estadão. Blog 
do Fausto Macedo. 19 Maio 2017. Disponível em: http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/deve-ter-fantasma-la-disse-temer-a-joesley-sobre-o-alvorada/ Acesso: 03/10/2017. 
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INTRODUÇÃO 

 

A morte assombra o Ocidente. 

Michel de Certeau2 

 

Em uma história como a nossa, que se constitui sob impacto de 

catástrofes, seja o violento processo de colonização, o lastro escravocrata, 

patriarcal e autoritário, os desaparecimentos e torturas das ditaduras (Estado 

Novo e Militar), escrever um romance histórico nunca é – ou será – um gesto 

neutro. Não se maneja a pena nesse horizonte histórico de modo impune. E isso 

vai além da vontade do sujeito. Sob essa premissa, este trabalho se propõe a 

investigar o conceito de romance histórico na ficção contemporânea brasileira, 

da perspectiva da teoria e da criação literária. 

O trabalho surgiu de três fontes. Em primeiro lugar, de uma narrativa oral, 

até mesmo folclórica, que ouvi, pela primeira vez, quando criança e que sempre 

me acompanhou. Trata-se da história do justiceiro Januário Garcia (1761- 1808), 

conhecido pela alcunha de Sete Orelhas. Até então um pacífico fazendeiro, 

Januário se transformou em um sanguinário fora da lei na antiga Comarca do 

Rio das Mortes (MG), depois que seu irmão, João Garcia, foi escalpelado, ainda 

vivo, por sete irmãos de uma família rival, de sobrenome Silva. Quando Januário 

encontrava os criminosos que haviam cometido aquele gesto bárbaro com seu 

irmão, além de matar, arrancava, à faca, uma das orelhas da vítima. Com as 

orelhas, ele ia construindo uma espécie de bizarro troféu, um colar, que trazia 

junto ao peito. Sempre tive o desejo de explorar o potencial narrativo dessa 

espécie de lenda historiográfica sul-mineira. 

Em segundo lugar, esse trabalho é também desdobramento de um 

problema que eu havia enfrentado na minha monografia da graduação, 

Narrativas da Fronteira: interfaces entre Jornalismo e Literatura, nas Memórias 

do Cárcere, de Graciliano Ramos (2017). Ali, embora a questão do limiar entre 

ficção e realidade estivesse restrito ao eixo do testemunho e da memória, 

enfrentei inicialmente o problema de pensar esse tipo de narrativa híbrida, 

fronteiriça, de difícil classificação, que vibra, ao mesmo tempo, no horizonte da 

                                                           
2 CERTEAU, 2011, p. XVIII. 
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imaginação e do registro factual. Um horizonte muito próximo do lugar que ocupa 

aquilo que se entende por romance histórico, ou ficção histórica. Lembro, por 

exemplo, de uma passagem clássica, logo no início do livro de Graciliano, que 

me causou grande estranheza e espanto. O escritor diz que foi melhor ter perdido 

as anotações que tinha feito, ao calor da hora, daquele período sombrio que 

passou na prisão. Isso porque, segundo Graciliano, “essas coisas verdadeiras”, 

o registro fiel das notas, poderiam “não ser verossímeis”. Na ocasião, pensei algo 

mais ou menos assim: ora, mas o que distingue um relato como esse de um 

romance histórico? E mais: o que é afinal um romance histórico? 

Em terceiro lugar, esse trabalho nasce do impacto da leitura de Meridiano 

de Sangue (1985), de Cormac McCarthy, escritor norte-americano vencedor do 

Prêmio Pulitzer de Ficção (2007), como também do National Book Critics Circle 

Award (1992) e do National Book Critics Circle Award (1992), e nome especulado 

todos anos para o Prêmio Nobel. Harold Bloom, em seu Como e por que ler 

(2000), além de colocar McCarthy como herdeiro direto da prosa virtuosa e 

monumental de Melville e Faulkner, afirma que nenhum romancista vivo, nem 

mesmo Pychon, oferece livro tão marcante e memorável quanto Meridiano de 

sangue. Para além dos elogios de um dos críticos mais renomados da 

atualidade, foi mesmo a experiência de leitura desse livro, baseado no diário de 

um antigo mercenário calçador de escalpos de índios, que me chamou atenção 

para o gênero da ficção histórica. Lembro que, imediatamente antes de ler 

Meridiano de sangue, havia lido Hiroshima, de John Hersey – talvez o mais 

famoso livro-reportagem de todos os tempos, que mostra todo rastro de 

destruição provocado pela bomba de hidrogênio. É um livro terrível, por vezes 

até insuportável. Mas curiosamente, quando li Meridiano de sangue, que é uma 

ficção histórica, o impacto foi maior. Através de uma prosa frenética – onde as 

vírgulas são praticamente subtraídas – a pena de Cormac McCarthy evoca uma 

miríade de detalhes, que vão se acumulando numa espécie de painel soberbo, 

uma paisagem de descrições hiper-realistas das cenas mais bárbaras que um 

homem pode cometer. Então o leitor sai ao fim do livro ele mesmo devastado, 

tão devastado e vazio como as paisagens áridas e desertas descritas 

minunciosamente por McCarthy. Eis a terceira inquietação: por que um livro de 

ficção histórica me deixou mais impactado e devastado do que um relato 

estritamente real? 
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Uma narrativa de infância, um problema teórico, uma experiência de 

leitura devastadora. Foram essas três fontes que me levaram ao horizonte 

problemático do romance histórico. São esses três pontos que me trouxeram até 

aqui. 

Do primeiro ponto, nasce a uma das partes desse trabalho, que se insere 

no campo da Escrita Criativa, prática cada vez mais comum na universidade 

brasileira, embora ainda tímida, comparada com as universidades europeias e 

norte-americanas.3 Isto é, envolve a escrita de um romance histórico livremente 

inspirado nessa narrativa de Januário Garcia. Dos dois outros pontos, nasce o 

tema estritamente teórico dessa pesquisa, ou seja, a natureza do romance 

histórico na ficção brasileira contemporânea. A premissa aqui assumida é que a 

criação literária e a teoria e crítica literária podem dialogar, alimentar uma a outra. 

Não se trata de aplicar teorias à criação, tampouco de justificar à criação pela 

teoria. A questão aqui é enfrentar o problema, simultaneamente, em dois 

campos. Não é o caso de negar, ou apagar a especificidade entre Criação 

Literária e Teoria Literária. Se o adjetivo já denuncia certo parentesco, o 

substantivo coloca essas áreas em campos que podem mesmo ser opostos, mas 

de modo alguns opostos contraditórios: opostos complementares. 

Opostos completares. Talvez esse também seja um traço presente na 

ambiguidade inerente a esse oximoro chamado romance histórico, objeto dessa 

pesquisa. Esse tipo de prosa onde há o entroncamento, ou a granulação, dos 

discursos da ficção e da historiografia. Esse gênero que nasce com Walter Scott 

(1771-1832), no início do século XIX, com a publicação de Waverley (1814), foi 

teorizado pela primeira vez por Lukács (2011), na obra O romance histórico, livro 

que foi publicado pela primeira vez em russo, em capítulos, de 1936 a 1937, e 

depois de maneira integral, em alemão, no ano de 1954. 

Contudo, o mundo de Walter Scott – e também o de Lukács – já não existe 

mais. O romance, enquanto forma, é ele mesmo uma forma histórica – já houve 

épocas sem romances e nada garante sua duração para sempre. Ele surge na 

esteira da imprensa, encontra lugar na fragmentação e aceleração do tempo da 

metrópole, na solidão do individualismo burguês, o que leva a desaparição da 

narrativa tradicional, ancorada na unidade comunitária da cultura oral – para 

                                                           
3 A esse respeito, ver o tralhado de Amabile (2014),  Assis Brasil (2015) e Barbosa (2012). 
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lembrar das reflexões de Benjamin (2012), em “O narrador”. Da mesma forma 

que o romance sofre transformações ao longo do tempo, também as noções de 

história e de historiografia sofrem mutações, nos intensos debates teóricos ao 

longo do século XX. Pensar o romance histórico no contemporâneo – no contexto 

específico do Brasil, cujo processo de constituição é marcado pelas catástrofes 

da colonização, da diáspora-escravidão e das ditaduras – é levar em conta esses 

elementos: a historicidade das formas literárias e os deslocamentos do conceito 

de história. 

Levando em conta os deslocamentos da noção de romance e da noção 

de história, que compõem aquilo que se entende por romance histórico, e o 

contexto específico de escrita desse tipo de obra, como se configura o romance 

histórico na ficção brasileira contemporânea da última década? 

Na Literatura Brasileira, embora haja muitos estudos de obras isoladas, 

há poucos trabalhos de fôlego cujo objeto é natureza do conceito de romance 

histórico. Marilene Weinhardt levantou esse diagnóstico nos anos noventa, 

(WEINHARDT, 1994, p. 56), apontando que o trabalho mais abrangente até 

então havia ficado apenas na intenção, por seu caráter de periodização: 

Romance Histórico na Literatura Brasileira, de José Antônio Pereira Ribeiro, 

publicado em 1976. Olhando hoje os bancos de teses e dissertações, as 

publicações científicas e as revistas acadêmicas, o quadro não é muito diferente. 

Um mar de estudos críticos isolados, em geral aplicando teorias consagradas (“o 

romance histórico clássico”, “o novo romance histórico” ou “metaficção 

historiográfica”) a casos específicos, ou, por outro lado, leituras coladas ao texto, 

saltando de obra em obra, num dado recorte temporal, buscando com isso uma 

espécie de recenseamento, uma coleta de traços predominantes, cujo resultado 

são pacíficas operações de listagem de características meramente descritivas 

que poderiam então enfaixar essas narrativas num suposto padrão. Um velho 

instinto de taxonomia, que pode mesmo ser muito instrutivo, mas pouco reflexivo. 

Quase não há propostas teóricas mais ousadas, propostas que nos ajudem a 

enfrentar os impasses e dilemas impostos pela narrativa ficcional 

contemporânea de cunho histórico. 

Nesse contexto desafiador, as propostas que que se mostraram 

paradigmáticas ao longo do processo de pesquisa são os trabalhos de Marilene 

Weinhardt (1994; 2002; 2011a; 2011b; 2015), Antônio Roberto Esteves (2007; 
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2010) e Alcmeno Bastos (2003, 2007, 2012). Marilene Weinhardt tem se 

debruçado ao longo de vários anos a esse mesmo objeto de pesquisa. Seu 

interesse acadêmico, que começa na investigação da relação entre Literatura e 

História no regionalismo do Sul, volta-se agora à produção recentíssima, nos 

artigos “Outros palimpsestos: ficção e história - 2001-2010” e, principalmente, “A 

ficção histórica depois de 2010: primeiros apontamentos”. Nesses trabalhos, a 

autora, além de fazer um bom levantamento bibliográfico (que apresenta 

lacunas, como todo trabalho dessa natureza), tem o grande mérito de operar 

com uma chave teórica que escapa da rigidez de noções estanques como “novo 

romance histórico”.  

O trabalho de Marilene Weinhardt dialoga diretamente com o de Antônio 

Roberto Esteves (2010), O romance brasileiro contemporâneo (1975-2000), que 

cobre justamente o período anterior ao coberto pelo trabalho da pesquisadora. 

Recorrendo a Vargas Llosa, Esteves (2010) afirma que a literatura sempre 

trabalha no reino da ambiguidade, ou seja, suas verdades são sempre 

subjetivas, pela metade. E nesse sentido, a recomposição do passado que a 

literatura faz é quase sempre falsa, se a julgarmos em termos de objetividade 

científica. Mas por ser recheada de mentiras – e exatamente por isso – a 

literatura conta histórias que a história escrita pelos historiadores “não sabe, não 

quer ou não pode contar” (ESTEVES, 2010, p. 20). Contudo, ao usar o termo 

mentira para tratar da ficção, Esteves (2010) enfraquece sua argumentação, pois 

coloca a ficção histórica próxima daquilo que seria uma história falsa. Além disso, 

a argumentação do autor é problemática em outro ponto: há um apagamento da 

tensão do conceito, quando Esteves (2010) afirma que, embora o romance 

histórico seja um gênero ambíguo e bastardo, não podemos perder de vista que 

o substancial nessa expressão é, apenas, o romance (ESTEVES, 2010, p. 31). 

No meu entendimento, aceitar tal tese pacificaria o caráter paradoxal da noção, 

mitigaria sua riqueza, esfacelaria a própria possibilidade do romance histórico. 

Por último, e não menos importante, o estado da arte ao redor problema 

do romance histórico na literatura brasileira pode ser encontrado no trabalho de 

Alcmeno Bastos (2007). Em seu ensaio Introdução ao romance histórico 

brasileiro, ele situa a reflexão a partir das relações mais gerais entre literatura e 

história, desde o aparecimento da Ilíada e da Odisseia, até produção recente, 

dialogando sempre com teóricos paradigmáticos. No texto predomina o tom da 
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reflexão teórica, e menos a construção de panoramas. Bastos (2007) parece 

entender por romance histórico obras que realizam um procedimento de 

“extração histórica”, isto é, aqueles textos ficcionais que arrancam seu material 

dos registros textuais da historiografia. Daí seu interesse por aqueles romances 

que se constituíram a partir de operações de pesquisa (aliás, sinônimo antigo de 

história). No artigo “As fontes documentais e os autores de romances históricos 

(por eles mesmos)”, publicado na Matraga, depois de percorrer um logo 

percurso, Bastos (2012, p. 76) conclui que, na variedade de posições quanto ao 

aproveitamento das fontes documentais pelos autores de romances históricos, 

mesmo daqueles que recusam a nomenclatura, persiste a convicção de que é 

necessário pesquisar a matéria a ser ficcionalizada, o que dá o caráter híbrido 

desses textos. Ao tratar da modernidade, no artigo “Entre o “poeta” e o 

“historiador” – a propósito da ficção histórica”, Alcmeno Bastos (2003, p. 18-19) 

diz que “agora histórico não é somente o fato muito distante no tempo, já 

consagrado nos registros oficiais, recamado de indiscutível remoticidade. 

Histórico é também o fato contemporâneo”. 

A hipótese que me guiou ao longo da reflexão é a seguinte: o histórico do 

romance histórico não é apenas o enredo, o assunto, o pano de fundo – uma 

noção, aliás, que já está em Lukács (2011) –, para ser efetivamente histórico, 

esse romance tem que trazer uma verdade histórica. O desafio aqui é pensar o 

que seria uma verdade histórica que não se restrinja a relatar fidedignamente “os 

fatos”, o “que aconteceu”, como afirmou Aristóteles na Poética. Tampouco se 

trata da adequação do discurso a um referente, menos ainda de captar o sentido 

único e verdadeiro da História, ou seja, de reconhecer no passado a “pré-história 

do presente” (LUKÁCS, 2011), em uma chave determinista-evolucionista, 

arraigada na ideia de progresso. 

Inspirado nas “teses” benjamianas Sobre o conceito de História, em 

especial na sua crítica a ideia de progresso, como também na relação da escrita 

com a morte, levantada por Michel de Certeau, procuro com este trabalho 

esboçar uma chave de leitura para o romance histórico contemporâneo, levando 

em conta o lócus de escritura: a violenta história da América Latina, em especial 

do Brasil, marcada por práticas de silenciamento e violência institucionalizada. 

Nos detritos dessa experiência catastrófica, encontramos aquilo que neste 

trabalho chamarei de espectros: metáfora que ajuda a entender a manifestação 
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das questões mal resolvidas do passado, os ecos da barbárie, que ainda atuam 

no presente. Nesse sentido, poderíamos falar de Espectros da Colonização, 

Espectros da Diáspora-Escravidão, Espectros das Ditaduras. Em síntese, a 

hipótese que defendo aqui é: a ficção história, gesto fundamentalmente 

necromante, é uma espécie de diálogo com esses espectros. 

No primeiro capítulo, “Ficção à queima-roupa: o problema da verdade na 

ficção histórica”, em um primeiro momento, em diálogo com a tradição teórica 

referente ao conceito de romance histórico, defendo a hipótese de que esse tipo 

de narrativa opera como uma espécie de sismógrafo: essa forma romanesca, em 

atrito com os deslocamentos da sensibilidade histórica de sua época, tem a 

tendência de assimilar os abalos do contexto ao qual se refere. Para exemplificar 

tal hipótese, realizo a leitura crítica de O Marechal de Costas, de José Luiz 

Passos (2016), livro que, ao se ligar à convulsão sócio-político da nossa história 

recentíssima, tenta intervir nesse contexto, através de uma crítica contundente 

ao discurso do progresso, de lastro positivista, que voltou a ordem do dia. Por 

outro lado, o romance de Passos (2016) também opera aquilo que é o elemento 

que definiria um romance histórico contemporâneo: ao se lançar no horizonte da 

história, se assume como uma prática necromante, capaz de relevar a lógica 

espectral da dinâmica estabelecida entre o presente e o passado, em um 

horizonte histórico marcado por uma grande carga de culpa, como o nosso. Tal 

lógica desloca o problema da verdade do romance histórico para longe de uma 

ingênua questão de representar realisticamente o passado, ou figurar forças 

sociais em disputa nas camadas médias da população, do paradigma clássico 

scottiano, teorizado por Lukács. O problema da verdade no romance histórico é 

um problema de evocação dos mortos. 

No segundo capítulo, “Espectrologia: o caráter espectral do passado e a 

escrita como rito de sepultamento”, a partir da leitura crítica do romance De mim 

já nem se lembra, de Luiz Ruffato (2015), procuro explicitar essa lógica do 

espectro, inspirado em Hamlet, Derrida (2015) e Assmann (2011): as tragédias 

que marcam a formação do nosso país, como por exemplo a Ditadura Civil-

Militar, voltam ao presente em uma espécie de operação sintomática daquilo que 

foi recalcado. Há uma lógica espectral nesse passado marcado por crimes: como 

o fantasma do pai de Hamlet, que não consegue morrer completamente, 

enquanto a justiça não for feita. A Literatura, quando se debruça sobre a história, 
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seria, então, uma espécie de tentativa de sepultamento desses fantasmas. 

Nesse ponto, a função exercida pelo ficcionista estaria próxima do historiador. 

Ambos realizam aquilo que afirma Jeanne-Marie Gagnebin, inspiradaem Michel 

de Certeau: separam o mundo dos vivos, o nosso, dos mortos, aqueles vieram 

antes de nós, “aqueles que não estão mais presentes”.  

Logo, a aproximação entre literatura e história que proponho aqui percorre 

o caminho diverso daquele proposto pelo relativismo daquelas tendência “pós-

modernas”, capitaneadas por Hayden White: a Literatura e a História estão 

próximas, e sempre estiveram mesmo próximas, mas não porque a história seja 

um gênero literário ficcional, seja “um artefato literário”, ou porque ambos sejam 

“ficções verbais”.4 Literatura e história estão próximas porque ambas buscam 

uma espécie de verdade, e no caso da ficção história, como da história em geral, 

essa verdade do passado esteve desde sempre ligada ao tipo de vínculo que se 

estabelece com os mortos.  

A metodologia da primeira parte desse trabalho é do tipo bibliográfica, com 

ênfase na reflexão teórica referente ao conceito de romance histórico, mas sem 

perder de vista a leitura dos dois romances já citados nessa introdução.  

A segunda parte do trabalho, inserida no campo da Escrita Criativa, é 

composta pelo texto que resultou do processo de criação literária. Trata-se de 

um romance histórico, intitulado Carne Viva, uma ficção história inspirada na 

figura historiográfica, folclórica e lendária de Januário Garcia Leal, citado no 

começo dessa introdução. 

A criação literária, realizada ao longo desses dois anos, junto com o 

processo de pesquisa teórico, foi o que me motivou a ingressar no programa de 

pós-graduação. Estudar teoria, refletir sobre os procedimentos literários, efetuar 

a leitura atenta de outros romances e textos literários. É difícil determinar em que 

medida essas leituras, que dificilmente seriam feitas longe de um programa de 

pós-graduação, influenciaram meu processo. Mas arrisco algumas observações.  

 Se o livro que compõe esse trabalho fosse escrito em outras 

circunstâncias, obviamente assumiria outra forma. O que me parece mais ou 

menos claro – cotejando agora o trabalho teórico e o texto literário – é que ambos 

                                                           
4 Ver: WHITE, Hayden. Meta-História: a imaginação histórica no século XIX. Trad. José Laurênio 
de Melo. São Paulo: Edusp, 2008; WHITE, Hayden. Trópicos do discurso: ensaios sobre a crítica 
da cultura. Tradução de Alípio Correia de França Neto. 2. ed. São Paulo: Edusp , 2001. 
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se contaminam. Os dois estão em certa medida atravessados pela noção de 

espectro, uma noção que contaminou minhas reflexões ao longo desse processo 

de pesquisa, mas também de composição literária. Ao escrever o texto literário, 

pude perceber que esse fantasma também aparecia na escrita: os mortos e os 

fantasmas tornaram-se temas constantes do texto. Além disso, o procedimento 

de transcrição de textos historiográficos – operação espectral por excelência – 

acabou por se tornar parte do método de composição. Por fim, posso afirmar que 

não procurei, em nenhum momento, defender uma tese ou encenar ideias com 

o texto o literário. Todavia, a inspiração de Derrida e Benjamin, acaba, de uma 

forma ou de outra, atravessando o texto. 

Quando comecei a escrever esse romance, tinha a vaga ideia de um 

personagem e de um enredo mais ou menos folclórico que conheço desde a 

infância, um personagem e um enredo que me foi transmitido pela boca de 

velhos contadores de causos. Para honrar essa dívida com a oralidade, quando 

comecei, minha visão do livro era de uma espécie de biografia romanceada de 

Januário Garcia. Durante um ano, fracassei miseravelmente. Sempre que 

tentava ser fiel ao pouco daquilo que a historiografia e a memória oral afirmam 

de Januário, colocando-o como protagonista e centro de focalização da 

narrativa, não consegui avançar para além de meia dúzia de páginas mal 

escritas. Só quando me distanciei, e assumi que Januário era ele mesmo uma 

espécie de fantasma a ser perseguido, uma figura inapreensível, as coisas 

começaram a andar. Como resultado, Januário se tornou uma espécie de 

personagem ausente, e através de sua ausência, do vazio de sua presença, fui 

capaz de escrever com liberdade. Junto com os personagens que inventei – o 

escriba, Mair e o Cigano – passei a caçar Januário. Só quando traí parte da 

História, e me entreguei ao imaginário, encontrei as soluções que precisava para 

escrever. Eis aqui o resultado. 
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1. FICÇÃO À QUEIMA-ROUPA: O PROBLEMA DA VERDADE NO 

ROMANCE HISTÓRICO CONTEMPORÂNEO 

 

I. O sismógrafo 
A superfície do texto registra tensões subterrâneas, como um 
sismógrafo. É como encostar a orelha no chão, como um índio que 
sente o barulho que vem de longe. Dentro de um texto, há sempre uma 
pluralidade de vozes e situações. É possível colher ali traços da 
realidade que está fora dele. 

Carlo Ginzburg 
 

 

Escuta, pluralidade de vozes, traços da realidade. Essas imagens do 

historiador italiano Carlo Ginzburg, nome expoente da micro-história, são uma 

ótima chave teórica, e não apenas para pensar o texto historiográfico, mas 

também esse gênero ambíguo: o romance histórico.  

O objetivo principal deste capítulo se orienta no sentido de pensar o 

conceito contemporâneo de romance histórico, a partir da leitura do livro O 

marechal de costas, trabalho mais recente do escritor José Luiz Passos (2016). 

Isto é, pensar como esse livro problematiza, mas também atualiza a velha forma 

do romance histórico. Tal movimento levaria necessariamente a uma segunda 

reflexão, mais arriscada: como a literatura opera em momentos de tensão 

político-social exacerbada, e quais são as possíveis respostas literárias aos 

embates da hora histórica. Evitarei aqui o termo crise, optando sempre pelo 

campo semântico do choque. 

Pensemos no sismógrafo: ele capta ruídos, o movimento, mas capta 

sobretudo o tremor, as pancadas subterrâneas entre as placas tectônicas – 

abalos que em casos excepcionais lançam cidades inteiras ao chão, tiram as 

coisas do lugar. No mais das vezes, porém, esses movimentos são quase 

imperceptíveis de tão lentos.  

Não é por acaso que Benjamim, no célebre ensaio “O narrador”, recorre 

também, em contexto anterior a Ginzburg, a essa imagem do deslocamento das 

placas tectônicas para falar dos deslocamentos da forma narrativa: “Devemos 

imaginar a transformação das formas épicas”, diz Benjamin (2012, p. 218), 

“segundo ritmos comparáveis aos que presidiram à transformação da crosta 

terrestre em decorrer dos milênios”. Nesse deslizamento quase imperceptível ao 
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longo dos séculos, a narrativa tradicional desaparece, sobrepujada pela 

informação e pelo romance. 

Mas há aqueles momentos em que a fenda se abre, o abismo do oceano 

engole uma ilha, vulcões cospem fogo, uma montanha irrompe no meio da 

planície: eis o anonimato da metrópole, a ascensão da burguesia, a divisão do 

trabalho industrial, a aceleração da experiência do tempo, a imprensa.5 

Se o critério de valor da imprensa é informar e explicar o fato próximo do 

leitor, diz Benjamin (2012), a narrativa tradicional, que não explica nada, possui 

uma autoridade fundada na distância: uma distância geográfica, do viajante de 

trajes exóticos, que vem de um longínquo país estrangeiro, aquele que conhece 

lugares estranhos e curiosos; mas uma distância também temporal, do velho 

camponês com as raízes fincadas na sua terra, guardião e transmissor de 

conhecimentos herdados de uma tradição remota do passado.  

Mas nada garante que o romance irá perdurar para sempre: da mesma 

forma que a narrativa tradicional despareceu com o desaparecimento do mundo 

arcaico, com a derrocada daquela sensibilidade comunitária-arcaica, o romance 

também poderá desaparecer, ou continuar a se transformar, conforme se 

transforma a sensibilidade da época.  

Eis uma premissa incontornável: as formas literárias são formas 

históricas. Não se constituem no vazio, no espírito de um gênio, tampouco na 

vontade de um sujeito. Ou de modo mais preciso: as formas literárias tencionam 

com sua época e também com as formas literárias que as precederam. Mais que 

os saberes e as mensagens, são as próprias formas literárias que são 

transmitidas, transformadas, de geração em geração. A criança que escuta as 

histórias da boca do seu pai não apreende apenas a paisagem de certos causos, 

o nome de figuras desta ou daquela lenda ancestral. Para além dos detalhes do 

conteúdo, é a respiração do pai, o modo como intercala as frases, as pausas e 

os gestos, o jeito, a forma mesma de estruturar uma narrativa que é assimilada, 

ou descoberta, e depois contestada, pelo menino.  

Mas de repente algo sai do eixo. Esta ou aquela forma literária se torna 

pacífica demais ante os enigmas do seu tempo, perde a capacidade de roçadura 

com a época. O laço com a tradição esgarça, chicoteia e estoura no vazio: resta 

                                                           
5 Para uma compreensão da história do surgimento do romance, ver: WATT, Ian. A ascensão do 
romance: estudos sobre Defoe, Richardson e Fielding. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
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esse silêncio sepulcral e inofensivo ante o presente. Seu destino agora é o 

túmulo da história: apodrecem nas páginas amarelas de um manual. Sua 

sobrevida está condicionada desde sempre a completa transfiguração. Pois 

agora aquelas formas outrora menores, à margem de um velho paradigma 

estético, são de repente arrancadas daqueles guetos mais fétidos e lançadas ao 

centro do palco literário: eis a derrocada da poesia épica, da narrativa clássica; 

eis a ascensão do romance. Uma ilha soterrada pelo silêncio do oceano, uma 

cadeia de montanhas que dilacera a solidez da terra. Rochas, outrora 

adormecidas nas sombras das sombras, agora faíscam sob o sol, rasgam o ar e 

se lançam imponentes no rumo do céu. 

 

*** 

 

Bakhtin (1998, p. 397),6 no ensaio “Epos e Romance”, alerta para o fato 

de que o romance, ao contrário das formas antigas, ainda não alcançou todas 

as suas possibilidades. Se no estudo de formas antigas, epopeia e tragédia, 

encontramos uma “ossatura dura e calcificada”, ao se estudar o romance, que é 

uma forma viva, caímos em um turbilhão vertiginoso de pura abertura: a força 

plástica que está no cerne de sua constituição torna difícil colocá-lo no eixo de 

um cânone sólido. A epopeia, submetida à lógica violenta das forças divinas, 

está presa no círculo cristalizado de um passado sólido como uma pedra. O 

romance, que é “a epopeia do mundo abandonado por Deus”, para lembrar a 

                                                           
6 É justamente no modo como trabalha com o tempo que Bakhtin (1998) vai encontrar um traço 
marcante da distinção entre a epopeia e o romance. Na epopeia (para quem o passado tem uma 
dimensão axiológica, de hierarquia, já que a memória é sagrada), o passado configura-se como 
um absoluto, desprovido de qualquer relatividade. É um círculo fechado sobre si mesmo, onde 
tudo está pronto: “No mundo épico não há nenhum lugar para o inacabado, para o que não está 
resolvido” (p. 408). O romance, por sua vez, é pura abertura e inacabamento: “O romance está 
ligado aos elementos do presente inacabado que não o deixam enrijecer” (p. 417). Ora, mas 
também o passado, para fora do tempo sagrado da religião, nunca está absolutamente pronto e 
fechado. “O passado é sempre conflituoso” (SARLO, 2007, p. 9.): é sempre conflituoso porque 
as disputas sobre o passado se dão em um presente sempre inacabado. O romance histórico, 
justamente por ser romance, não se relaciona com o passado na mesma chave que a epopeia. 
O próprio Bakhtin, em Estética da Criação, na seção “O espaço e o tempo”, ao tratar da 
capacidade do romance em apreender um passado vivo nos índices concreto do espaço, isto é, 
no cenário carregado ele mesmo de historicidade, comenta que a obra de Scott opera essa 
transição de um tempo fechado para um tempo aberto (1997, p. 275-277). Ambos os romances 
aqui estudados, por sua vez, inserem o “presente” no interior da obra: se no romance histórico 
clássico a distância entre o tempo de escrita e o tempo enredado na obra são uma marca de sua 
configuração, um índice de historicidade (no caso, um índice quase externo), no caso de O 
marechal de costas e De mim já nem se lembra o presente foi internalizado, transformando a 
distância histórica em elemento interno. 
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expressão de Lukács (2009, p. 89), tem no seu centro uma espécie de 

orfandade, um vazio, um inelutável buraco negro que arrasta tudo para seu 

interior. A morte dos deuses, e de Deus, liberta o romance do tempo cristalizado 

do ritual mítico-religioso, esse tempo que roda sobre si mesmo num círculo 

desde sempre comemorado, absolutamente sem historicidade, que espelha os 

ciclos concêntricos da natureza. Dessa morte do absoluto – e a morte do 

absoluto deixa em seu lugar um grande silêncio inescrutável que reverbera para 

sempre – vem a intuição de que nada basta ao romance: e sua força é esse 

fracasso. O romance é a última tentava de totalização em um mundo onde 

qualquer tentativa de totalização é impossível, não consegue abandonar esse 

desejo, essa fissura estrutural que o alimenta: seu destino é fracassar na 

encenação desse luto inelutável que é própria condição de possiblidade de sua 

configuração. 

Teorizar sobre o romance é também produzir uma teoria à queima-roupa, 

pois os elementos que o constituem ainda estão em plena atividade. Isso 

explicaria os diagnósticos apocalíticos e apressados sobre o desaparecimento 

do romance: antes de se anunciar enfaticamente a morte desse gênero, ou de 

todo e qualquer gênero, seria mais modesto e sensato questionar nossa própria 

dificuldade em vislumbrar as transformações em curso nessa forma literária 

aberta. Não devemos, portanto, perscrutar o romance exclusivamente inquerindo 

com nostalgia as grandes obras clássicas do passado. Isto também é cegueira. 

O verdadeiro romance está sempre por vir. 

Isso nos leva a crer que é possível ler em um texto não apenas a figuração 

de uma época em um enredo, como o leitor ingênuo diante do romance histórico 

tradicional, mas justamente os sismos, a vitalidade e a vibração de um dado 

momento histórico incorporados na forma de uma obra: a trepidação da pena do 

escritor em meio aos choques da estação. 

Aqui encontramos uma segunda premissa: desde sempre o romance 

histórico operou abertamente como sismógrafo. Seu próprio surgimento é 

resultado de convulsões sociais da sua época. Essa modalidade romanesca, que 

busca lastrear seu discurso nos dados realidade, surgiu na esteira das agitações 

do seu tempo, em atrito com a sua época.  

É justamente essa tese que encontramos na reflexão paradigmática de 

Gyögy Lukács (2011), na obra O romance histórico, primeiro trabalho de fôlego 
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sobre o problema da ficção histórica. Sua reflexão nessa obra, no entanto, um 

tanto quanto ortodoxa, acaba por restringir a criação literária a determinantes 

sociais. Pois já no prefácio da primeira edição alemã, publica em 1954, Lukács 

afirma: “O que busquei realizar foi uma investigação do espírito histórico e a 

grande literatura que retratava a totalidade da história” (2011, p. 28, grifos 

nossos). Já nessa frase, vemos rastros de um vocabulário hegeliano: espírito e 

totalidade. O adjetivo grande, vinculado à literatura, dispõe sobre aquela visão 

que promove uma hierarquia literária. Uma única frase que contém pistas sobre 

o paradigma lukacsiano. 

Na visão Lukács (2011), o romance histórico surge no início XIX, por 

volta da época da queda de Napoleão, com a publicação de Waverley, do escritor 

inglês Walter Scott. Já havia antes disso romances com “temáticas históricas” 

(2010, p. 33), mas essa captação do passado era puramente exterior, uma 

exposição curiosa. Aquilo que o teórico marxista entende por romance histórico 

deve construir um “retrato artístico fiel de uma época histórica concreta” (2010, 

p. 33) e este era um dos diferenciais de Scott. 

Para Lukács, as grandes convulsões sociais que assolaram à Europa na 

passagem do século XVIII para o XIX, fizeram da história “uma experiência das 

massas” (LUKÁCS, 2011, p. 38). Teria havido um aumento da intensidade e da 

velocidade dos eventos, causando uma transformação de percepção, isto é, 

essas mudanças tornaram a história visível a olho nu. E mais, diz Lukács (2011, 

p. 38), na medida que essa experiência vem unir-se ao reconhecimento de que 

tais revoluções aconteceram no mundo inteiro, fortalece-se o sentimento de que 

existe uma história, ou seja, um processo de mudanças que interfere diretamente 

na vida de cada indivíduo.  

Essa visão, como fica patente, coloca o romance histórico como um 

produto passivo dos determinantes do seu tempo: nessa chave um tanto quanto 

historicista do paradigma lukacsiano, o passado é entendido como pré-história 

do presente. Esse modelo inicial, que podemos denominar clássico, criou dois 

princípios (ESTEVES, 2010, p. 32): a ação transcorre em um passado anterior 

ao presente do escritor, em um ambiente rigorosamente reconstruído, onde 

figuras históricas ajudam a marcar a época. Além disso, a ação está focada em 

indivíduos das camadas médias do espectro social: “O herói do romance 

scottiano é sempre um gentleman inglês mediano, mais ou menos medíocre” 
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(LUKÁCS, 2010, p. 49). As grandes figuras histórias centrais são próprias da 

epopeia clássica: o mundo do romance está enraizado na esfera popular 

(WEINHARDT, 2011, p. 27). 

Hoje, embora ainda existam escritores que escrevam com essa visão 

determinista de história,7 não podemos encarar o problema do romance histórico 

como produto passivo dos choques da época. De todo modo, parece que pelo 

menos um elemento da reflexão do filósofo húngaro permanece um problema 

atual: ambientar a narrativa no passado não é condição suficiente ao que Lukács 

(2010) entende por romance histórico.8 

                                                           
7 Claro que ainda há escritores que escrevem à maneira de Scott, como que parados no tempo, 
principalmente no filão comercial. Exemplo desse tipo de literatura, tributária de uma noção 
ingênua de história, pode ser encontrada nos best sellers, como do escritor inglês Bernard 
Cornwell, que se propõe a recriar “realisticamente” o passado inglês. No extremo oposto dessa 
prosa bem comportada e anacrônica – no mau sentido do termo – estaria a fragmentação, a 
ruína e uma espécie de imperativo ético da prosa de um W. G. Sebald. No nosso contexto, no 
contexto pós-ditatorial, a história penetrou ainda com mais força na cena literária, principalmente 
com literatura de testemunho – mesmo porque o testemunho, como propõe Márcio Seligmann-
Silva (2003, p. 48), não é apenas um gênero, mas um traço da literatura, que aparece com mais 
força em certas obras: “a literatura sempre tem um teor testemunhal”, ou seja, a literatura sempre 
tem um teor histórico, que varia em intensidade, de uma obra para outra. Em todo caso, no 
espaço entre essas formas que repetem o paradigma clássico scottiano e aquelas que rompem 
com ele, há infinitas variações. Steves (2012, p.36-42), ao tratar do contexto latino-americano, 
nos lembra da tipologia proposta por Seymour Menton, que oferece seis características daquilo 
que diferenciam aquilo ele chama de “Novo Romance Histórico Latino-Americano” do romance 
histórico clássico: “1- A primeira dessas diferenças está associada a uma concepção filosófica, 
segundo a qual seria praticamente impossível captar a verdade histórica ou a realidade. Da 
mesma maneira, muda-se a concepção tradicional de tempo, passando a história a ser vista 
como formação cíclica. Paradoxalmente, em seu caráter de imprevisibilidade faz com que 
possam ocorrer acontecimentos mais absurdos e inesperados. Essa forma de pensar, embora 
assentada em princípios filosóficos comuns no século XX, foi amplamente divulgada a partir da 
obra do escritor argentino Jorge Luís Borges (1899-1986); 2 – Outra marca é a distorção 
consciente da história, mediante anacronismos, omissões e exageros; 3 – A ficcionalização de 
personagens históricos bem conhecidos, ao contrário da fórmula de Scott, que os relegava ao 
pano de fundo; 4 – A utilização de mateficção ou comentários do narrador sobre o processo de 
criação; 5 – A intertextualidade atua nos mais variados níveis; 6 – Tal intertextualidade está 
principalmente vinculada aos fenômenos menos estudados por Mikhail Bakhtin como dialogia, 
carnavalização, paródia e heteroglassia (...) Menton também adverte que não é necessária a 
presença dessas seis características para que uma obra seja considerada um novo romance 
histórico” (ESTEVES, 2012, p. 38-39). Esteves afirma que, na verdade, o grau de ruptura ou 
repetição do modelo clássico, varia de obra para obra, mas “é evidente o desejo de releitura 
crítica da história” (2012, p. 40).   
 
  
8 “É óbvio que”, diz o teórico húngaro, “já nos séculos XVII e XVIII, havia romances de temática 
histórica e quem desejar pode até considerar adaptações de histórias e mitos antigos da Idade 
Média “percussores” do romance histórico e ir além, retrocedendo a China e à Índia. Mas por 
essa via não se encontrará nada que possa de algum modo iluminar, em sua essência, o 
fenômeno do romance histórico. Os romances históricos do século XVII (Scudéry, Calpredède 
etc.) são históricos apenas por sua temática puramente exterior, por sua roupagem. Não só a 
psicologia das personagens, como também os costumes retratados são da época do escritor. 
(...) O que falta ao pretenso romance histórico anterior ao de Walter Scott é o elemento 
especificamente histórico: o fato de a particularidade dos homens ativos derivar da especificidade 
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Fredric Jameson (2007) pensador de forte lastro marxista, produziu uma 

famosa conferência, exaustivamente citada em trabalhos que tratam da 

atualidade do gênero. Sua tese principal é que, por um lado, o romance histórico 

está ligado ao impacto “daqueles eventos históricos paradigmáticos, como a 

própria guerra, que sempre devem estar no centro de um romance histórico” 

(2007, p. 188). Por outro lado, a especificidade dessa forma narrativa 

(JAMESON, 2007, p. 191), é construída no atravessamento e intersecção do 

eixo público com o eixo existencial da narrativa. Ou seja, para Jameson, não 

basta ao romance histórico mostrar existências individuais ou grande 

acontecimentos históricos do passado, seu poder vem da interseção de ambos: 

“o evento precisa trespassar e transfixar de um só golpe o tempo existencial dos 

indivíduos e seus destinos” (JAMESON, 2007, p. 192, grifo nosso).9 Mas eis os 

impasses da realidade contemporânea. Por um lado, há uma privatização 

extrema do espaço público, por outro, um soterramento da dimensão existencial. 

Nas palavras de Jameson: 

 

A primeira é a noção de Hannah Arendt de uma privatização da vida 
pública. Tudo, pensava ela, está sendo atraído para a esfera privada; 
julgamos os nossos políticos como a qualquer pessoa que 
encontramos no dia-a-dia; o político é rebaixado ao nível de uma 
simples especialização da realidade entre muitas outras (...) Ou talvez 
seja o inverso disso: há lugares no mundo em que as grandes crises, 
normalmente diferenciadas da vida privada na qualidade de 
convulsões e catástrofes episódicas que se dão uma só vez no tempo 
de uma vida, tornaram-se uma realidade cotidiana. Mas se a vida 
cotidiana e existencial se tornou uma longa catástrofe histórica, se esta 
de fato se substituiu à vida cotidiana e a absorveu, então torna-se 
igualmente difícil estabelecer aquela dualidade de planos que é a 
condição indispensável para a existência do romance histórico 
(JAMESON, 2007, p. 202). 

 

O desaparecimento dessa dialética dos planos levaria, portanto, à 

impossibilidade de configuração do romance histórico no horizonte 

contemporâneo. Mas essa sugestão de Jameson é aberta e não definitiva: o 

                                                           
histórica de seu tempo (LUKÁCS, 2011, p. 33). Deixando de lado isso que Lukács chama de 
“especificidade histórica do seu tempo” – ou seja, o que implicaria em aceitar uma espécie de 
historicismo (conhecer o passado como ele de fato foi), isto é, exigir que o romance histórico 
fosse uma espécie de reportagem literária integral do passado –, é instigante pensar que o 
histórico do romance histórico não é apenas seu assunto, enredo ou tema, mas justamente a 
problematização da própria dinâmica da história, ou da própria história, da relação tensa entre 
passado e presente, para além de uma ideia deterministas de história. O desafio do nosso 
trabalho aqui é justamente pensar isso hoje, produção contemporânea. 
9  
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próprio pensador afirma que “a necessidade irá produzir mais invenção, de modo 

que insuspeitadas novas formas do gênero inevitavelmente irão abrir seus 

caminhos” (JAMESON, 2007, p. 2003).  

Quem responde de maneira afirmativa as críticas de Jameson (2007) 

referentes a impossibilidade da ficção histórica contemporânea é outro teórico 

marxista, de pensamento mais arejado, Perry Anderson (2007). Para Anderson, 

o romance histórico renasce com vigor, mas não como retrato das vitórias e 

ascensões de nações, não na marcha triunfal de exércitos vencedores, mas 

justamente na experiência dolorosa da derrota. Uma derrota que é típica da 

experiência história político-social da América Latina. O romance histórico agora 

não procura louvar os vitoriosos, mas encenar a dor da história que deu errado: 

o descarte das democracias, esmagamento das guerrilhas, e também “a 

expansão das ditaduras militares, os desaparecimentos e torturas que marcaram 

o período. Daí a centralidade de romances sobre ditadores nesse conjunto de 

escritos” (ANDERSON, 2007, p. 218, grifo nosso). Além disso, Anderson atenta 

para o fato de que a ascensão daquilo que se chamou de “pós-modernidade”, 

termo explicado pelo próprio Jameson como um regime estético de uma época 

que se esqueceu como pensar historicamente (ANDERSON, 2007, p. 216-217), 

daria um caráter paradoxal para “a ressureição do romance histórico”: 

 

Mas é claro que esse segundo advento traz a sua diferença. Agora, 
virtualmente todas as regras do cânone clássico, tais como explicitadas 
por Lukács, são desprezadas e invertidas. Entre outros traços, o 
romance histórico reinventado para pós-modernos pode misturar 
livremente os tempos, combinando ou entretecendo passado e 
presente; exibir o autor dentro da própria narrativa; adotar figuras 
históricas ilustres como personagens centrais, e não apenas 
secundárias; propor situações contrafactuais; disseminar 
anacronismos; multiplicar finais alternativos; traficar com apocalipses 
(ANDERSON, 2007, p. 217). 

 

O romance histórico contemporâneo assume uma configuração distinta 

da configuração clássica. Essa configuração o afasta do paradigma historicista, 

que permeia o romance histórico scottiano, teorizado por Lukács (2011). A ficção 

histórica “pós-moderna”, ou contemporânea, não tematiza a emergência da 

nação, que busca a exaltação de um passado mítico ou uma origem nobre e 

pura, tampouco o progresso emancipatório, mas justamente as devastações do 

império e a catástrofe iminente ou consumada: “Em termos joycianos, a história 



32 
 

como um pesadelo do qual ainda não conseguimos despertar” (ANDERSON, 

2007, p. 19, grifo nosso).  

Por outro lado, Anderson (2007) concorda com Jameson (2007) em 

relação à verdade histórica. Se para Anderson (2007, p. 217) o romance histórico 

pode “disseminar anacronismos”, “a verdade histórica”, para Jameson, “é 

abordada não pela via da verificação ou mesmo da verossimilhança, mas 

sobretudo por meio do poder imaginativo” (JAMESON, 2007, p.201). Há algo 

mesmo de paradoxal em pensar a verdade histórica enquanto uma “verdade 

imaginária e inverossímil”, sem cair em relativismos grosseiros. Pois não parece 

simples pensar uma verdade que seja, ao mesmo tempo, constituída pela 

potência do imaginário (e se mostre imaginária enquanto imaginária) e mesmo 

assim reverbere para “fora do livro”, mesmo que seja dessemelhante a realidade. 

Como devemos entender essa questão, sem recair numa ideia que apagaria o 

laço da ficção com a história?  

Jameson (2007) parece tomar o termo verdade imaginária no sentido de 

que é uma verdade que se coloca para além da fidelidade irrestrita aos fatos e 

documentos, uma verdade para além do paradigma da representação. Isto é, a 

verdade histórica do romance histórico contemporâneo é uma verdade encenada 

no palco da imaginação, e não a verdade da apuração dos fatos “como eles de 

fato foram”, tampouco o espelhamento desses fatos no enredo do romance: o 

romance histórico usa a imaginação a seu favor e o uso da imaginação não 

invalida, de modo algum, a verdade histórica da obra. Em outros termos: um livro 

poderá, por exemplo, construir um enredo ficcional situado no evento da Shoah 

e, ainda assim, revelar alguma verdade sobre esse evento, através da distância 

inerente à operação ficcional. E nesse sentido, a ficção histórica talvez possa 

atingir um tipo de verdade que os relatos não-ficcionais não conseguiriam 

atingir.10 Por outro lado, para Jameson (2007, p.202), a potência do falso teria o 

                                                           
10 Marcio Seligmann-Silva (2003, p. 380), ao explorar a relação do testemunho com a ficção 
literária, cita o exemplo de Jorge Semprúm, um sobrevivente de Buchenwald, que redigiu seus 
testemunhos em formas de romance. “Apenas a passagem pela a imaginação poderia dar conta 
daquilo que escapa ao conceito. Semprún e outros sobreviventes da Shoah sabem que aquilo 
que transcende a verossimilhança exige uma reformulação artística para sua transmissão. Mas 
a imaginação não deve ser confundida com a ‘imagem’: o que conta é a capacidade de criar 
imagens, comparações e sobretudo evocar o que não pode ser diretamente apresentado e muito 
menos representado”. Ou seja, o excesso de realidade de eventos como a Shoah demandaria 
um distanciamento crítico, onde, creio, a imaginação pode atuar como força potencial para se 
atingir uma proximidade maior com esse evento, paradoxalmente, porque se afasta dele. O 
mesmo aconteceria com o romance histórico contemporâneo que, por se libertar dos 
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poder de causar uma espécie de eletrochoque na nossa sensibilidade histórica, 

ou consciência histórica, numa época onde a noção de história parece estar 

adormecida: 

 

Basta pensarmos nas genealogias fantásticas do realismo mágico 
latino-americano para começarmos a compreender como os poderes 
do falso, das mais exageradas invenções de um passado (e de um 
futuro) fabuloso e irreal, sacodem o nosso extinto senso da história, 
perturbam a inanidade de nossa historicidade temporal e tentam 
convulsivamente reanimar o adormecido senso existencial do tempo 
com o potente remédio da mentira e das fábulas impossíveis, com o 
eletrochoque de repetidas doses do irreal e do inacreditável 
(JAMESON, 2007, p. 202). 

 

Despertar nossa consciência histórica. A metáfora do despertar é uma 

poderosa metáfora da memória. Ela encontra sua origem no drama gnóstico- 

apocalíptico, que vê o mundo material como que dominado pelo mal, alienado 

da verdade, decaído, onde o despertar seria o momento messiânico de redenção 

da luta entre o esquecimento e a recordação: esse drama gnóstico é o modelo 

padrão de qualquer história de alienação (ASSMANN, 2011, p. 182-183). Não 

por acaso, Anderson (2007), nas últimas frases de sua conferência, também vai 

buscar no despertar uma chave de leitura para o romance histórico 

contemporâneo. Mas não o despertar da consciência histórica, como o faz 

Jameson (2007), mas um despertar talvez mais radical: o despertar dos mortos.  

 
O anjo da história está se distanciando de algo em que fixa a vista. 
“Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma 
catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as 
dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos 
e juntar os fragmentos”. Parte do impulso do romance histórico 
contemporâneo pode também estar aqui (ANDERSON, 2007, p. 220). 

 

Benjamin (Tese 7, “Sobre conceito de história”), aqui citado por Anderson 

(2007), nessa bela imagem, está falando do historiador: o historiador 

colecionador, trapeiro, que recolhe as ruínas e os restos. Nesse sentido, o 

romance que se quer efetivamente histórico, partilha também deste gesto: o 

impulso do recolher as ruínas, os fragmentos, mas partilha, sobretudo, desse 

                                                           
documentos e da fidelidade absoluta ao fato, tem o potencial de evocar a verdade histórica. Mas, 
claro, não se deve confundir imaginação com mentira, ficção com falsificação mal-intencionada 
e criminosa: pois, como nos lembra Jeanne-Marie Gagnebin (2009, p. 39), a verdade do passado 
remete muito mais a uma ética da ação presente do que a uma pretensa adequação científica 
entre as palavras e as coisas.  
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gesto necromante de acordar os mortos, libertá-los. Uma ideia que vamos 

desenvolver com mais paciência e cuidado ao longo de nossa reflexão.  

Por outro lado, a distância histórica – entre o tempo de escrita e tempo 

figurado na narrativa, algo que comumente serve para caracterizar o romance 

dito histórico11 – também tomou outra tonalidade no horizonte contemporâneo. 

No ensaio Entre o “poeta” e o “historiador” – a propósito da ficção histórica, 

Alcmeno Bastos (2003, p. 18-19), ao tratar da perspectiva da prosa atual, diz que 

“agora histórico não é somente o fato muito distante no tempo, já consagrado 

nos registros oficiais, recamado de indiscutível remoticidade. Histórico é também 

o fato contemporâneo”. 

O problema da verdade na ficção histórica é também o problema da 

verdade da história. E é justamente a problematização da história pelas 

narrativas da “pós-modernidade”, ou contemporâneas, que vai ocupar o trabalho 

da teórica canadense Linda Hutcheon (1991), em sua obra Poética do Pós-

modernismo. Ao tratar das relações entre literatura e história, Linda Hutcheon 

diz que: 

 
(...) as duas [história e ficção] obtêm suas forças a partir da 
verossimilhança, mais do que a partir de qualquer verdade objetiva; as 
duas são identificadas como construtos linguísticos, altamente 
convencionalizadas em suas formas narrativas, e nada transparentes 
em termos de linguagem ou de estrutura; e parecem ser igualmente 
intertextuais, desenvolvendo os textos do passado com sua própria 
textualidade complexa (HUTCHEON, 1991, p.141).  

 

Se no passado a história foi muitas vezes utilizada na crítica de romances, 

em um paradigma realista da representação, a ficção pós-moderna vem 

justamente problematizar esse modelo, ao questionar tanto a relação entre a 

história e a realidade quanto a relação entre a realidade e a linguagem. 

 

E, ao afirmar que a história não existe a não ser como texto, o pós-
modernismo não nega, estúpida e “euforicamente”, que o passado 
existiu, mas apenas afirma que agora, para nós, seu acesso está 
totalmente condicionado pela textualidade. Não podemos conhecer o 
passado, a não ser por meio de seus textos: seus documentos, suas 
evidências, até seus relatos de testemunhas oculares são textos. Até 
mesmo as instituições do passado, suas estruturas e práticas sociais, 

                                                           
11 Para o problema do distanciamento, ver: SANTOS, Donizeth. O romance histórico e a 
problemática do distanciamento temporal entre o fato narrado e o período de vida do autor. 
Revista Línguas & Letras, Vol. 13, No 25, Segundo Semestre, 2012. Disponível em: http://e-
revista.unioeste.br/index.php/linguaseletras/article/viewArticle/6595 Acesso: 07/03/2017. 
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podem ser consideradas, em certo sentido, como textos sociais 
(HUTCHEON, 1991, p. 34). 

 

Nessa perspectiva, a ficção se ocupa da história enquanto texto, e não 

como fato, porque a própria história é ela também encarada como uma narrativa. 

O braço da ficção só alcança a narração do fato. Eis aqui o caráter metanarrativo: 

um romance histórico no solo da contemporaneidade, na visão de Hutcheon 

(1991), é uma narrativa de uma narrativa. É metaficional no sentido de que os 

procedimentos de uma narrativa, qualquer narrativa, inclusive a história, operam 

na chave de uma seleção: narrar é em certa medida ordenar, dispor elementos 

num horizonte de sentido por meio da linguagem.  

É por meio de outros textos (cartas, diários, material historiográfico, do 

passado e do presente) que O Marechal de costas se constitui. Poderíamos 

talvez dizer que é no lastro de uma “intertextualidade historiográfica”, ou, ainda, 

que o romance poderia mesmo ser definido como metanarrativo – e mais –  como 

uma variante da “metaficção historiográfica”, embora o narrador em terceira 

pessoa não se mostre muito, não pisque para o leitor a cada virada de página.  

O termo metaficção historiográfica, segundo a definição de Hutcheon (1991), 

refere-se àqueles romances que, “ao mesmo tempo, são intensamente auto-

reflexivos e, mesmo assim, de maneira paradoxal, também se apropriam de 

acontecimentos e personagens históricos” (HUTCHEON, 1991, p. 21). Hutcheon 

afirma que esse tipo de narrativa incorpora em sua base uma “autoconsciência 

teórica sobre a história e a ficção” e que não se trata apenas de uma prosa 

metaficcional e tampouco de uma nova versão do romance histórico: são livros 

exageradamente autoconscientes e metareflexivos12 e, ao mesmo tempo, nos 

falam “com vigor a respeito de realidades políticas e históricas” (HUTCHEON, 

1991, p. 22). Nesse ponto, Linda Hutcheon (1991) está próxima de Perry 

Anderson (2007, p. 205), para quem o romance histórico, no vasto universo da 

ficção, sempre foi “o mais consistentemente político” (ANDERSON, 2007, p. 

205).  

                                                           
12 “A metaficção historiográfica coloca em primeiro plano a autoconsciência de que a história e a 
literatura são construções discursivas, motivo pelo qual é possível reescrever o passado como 
ficção e a ficção como passado” (COSSON; SCHWANTES, 2005, p. 35). Exemplos de romances 
nesse registro, na literatura brasileira, são Em liberdade, de Silviano Santiago ou mesmo O 
Xangô de Baker Street, de Jô Soares. 
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 Adotando essas ponderações, o reaparecimento, o despertar ou a 

ressureição do romance histórico na pena de José Luiz Passos (2016) já é, por 

si só, índice de um agenciamento que visa, de alguma forma, a intervenção 

política: se a forma do romance histórico, tradicionalmente, incorpora esse 

elemento e função, ao assumí-la, em um momento crítico como os das tensões 

sociais da história recentíssima, o romancista expressa um desejo – um desejo 

de intervenção social.  

O Marechal de costas, no entanto, está muito mais próximo das ficções 

narrativas de cunho histórico da América Latina, marcadas pela experiência da 

derrota, do que da configuração clássica – historicista – do paradigma scottiano, 

e talvez também não caiba muito bem na gaveta de Linda Hutcheon (1991). De 

todo modo, desvia-se do romance histórico clássico, por um lado, quando coloca 

uma grande figura histórica como protagonista, o que é um traço contemporâneo 

dessa modalidade narrativa, na mesma medida em que humaniza essa entidade 

monumental da história de República; por outro, ao se ocupar da histórica 

recentíssima, instaura uma espécie de ficção à queima-roupa, que funciona 

como um dispositivo de espelhamento que faz emergir uma série de ecos e 

semelhanças entre épocas afastadas no tempo. Além disso, o livro assume a 

função fundamental de um romance histórico, e talvez a grande questão ético-

política ao redor do romance histórico dos nossos tempos: o despertar os mortos.  

 

II. Cena do crime 
 

Suponhamos que um sismo destrua não apenas vidas, os edifícios e os 

objetos, mas também os instrumentos que servem para medir seu poder de 

destruição, sugere Lyotard (1983, p.74), pensando na Shoah: a impossibilidade 

de mensurar exatamente a força do impacto, não impende, contudo, que se 

possa vislumbrar que algo terrível aconteceu. Se o homem de ciência nada pode 

dizer sobre o fenômeno – acompanhando o pensamento de Lyotard – o homem 

comum experimenta uma espécie de sentimento completo, um sentimento 

suscitado pela presença negativa e inefável de algo indeterminado. 

Guardada as devidas proporções, se a precisão dos sismógrafos dos 

historiadores e cientistas sociais ainda não conseguiu medir o impacto dos 
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últimos eventos da nossa história recentíssima, talvez a literatura, através do 

inerente processo de distanciamento da ficção, com seus desvios e imprecisões, 

se arrisque: é que isso que tenho chamado de ficção à queima-roupa. 

 

*** 

 

Voltemos ao sismógrafo: ele capta a trepidação. Da perspectiva da 

historiografia, um texto traz rastros, pistas miúdas e no mais das vezes 

involuntárias de um contexto: o texto historiográfico (isto é, o texto sob o olhar 

do historiador) é uma espécie de cena do crime, e o historiador uma espécie de 

detetive. Seu método consiste em ler nos índices minúsculos (pontas de cigarros, 

fios de cabelos, restos de lama no solado de uma bota) os sinais dos tempos 

para então tramar conexões, tramar narrativas. São ideias também de Carlo 

Ginzburg (1989), no famoso ensaio “Sinais”. Os primeiros narradores – ancestral 

comum entre ficcionista e historiador – eram também caçadores: aprenderam “a 

reconstruir as formas e os movimentos das presas invisíveis” a partir de restos 

esparsos – “pegadas na lama, ramos quebrados, bolotas de esterco, tufos de 

pelos”.13 

Há textos literários que são lidos e estudados tanto pela historiografia 

como pela literatura: pensemos na carta de Pero Vaz de Caminha, para ficar 

apenas num exemplo da Literatura Brasileira. A historiografia encontra ali o 

registro (parcial, viciado, contaminado pela visão eurocêntrica) do encontro entre 

dois povos estranhos, o prenúncio de um violento e sanguinário processo de 

colonização. A literatura, sem perder de vista o horizonte contextual, pode 

encontrar ali outras coisas: uma prosa antropológica, o esforço de um narrador 

em familiarizar o que lhe é totalmente estranho. Sondar ali uma espécie de 

beleza terrível, a violência das metáforas14 ao capturar o espírito selvagem dos 

nativos, um tinteiro untado em sangue: a trepidação indiscreta da pena de 

Caminha. 

O futuro historiador, que talvez venha buscar em O Marechal de Costas 

os índices desveladores da nossa época, poderá possivelmente encontrar 

também aqui a cena de um crime. O livro de Passos (2016) assimila a trepidação 

                                                           
13 GINZBURG, Carlo. 1989. p.151.  
14 A esse respeito ver: ZIMMERMANN, 2009. 
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das forças sociais que começam ali nas Jornadas de Junho de 2013, evento que, 

nos diz André Singer (2013), foi uma espécie de choque enigmático nas 

camadas subterrâneas da sociedade:  

 

O junho brasileiro também produziu um tremor de terra, porém não 
chegaria a qualificá‑lo de terremoto, uma vez que o travejamento 
fundamental da ordem não foi questionado. (...) Por que falar em abalo 
sísmico, então? Porque em certo momento os protestos adquiriram tal 
dimensão e energia que ficou claro estar ocorrendo algo nas entranhas 
da sociedade, algo que podia sair do controle. Mas nunca restou nítido 
o que estava acontecendo. Ainda penso que, como escrevi à época, 
tendo se espalhado por mais de 350 municípios, mobilizado milhões 
de pessoas, obrigado à revogação do preço das passagens e 
ameaçado a Copa das Confederações, os movimentos de fato 
moveram uma placa tectônica quando começaram a se espalhar para 
as vastas periferias metropolitanas (SINGER, 2013, p.24, grifo nosso).  

 
 
Está aqui, mais uma vez, a metáfora do abalo, do choque tectônico, 

subterrâneo. E os ecos desse abalo talvez tenha sido o germe do afastamento 

da presidente Dilma15, em um processo de impeachment cujas justificativas 

apresentadas pelos parlamentares, durante a votação, passaram ao largo da 

mínima prova jurídica: foram expressas tendo por base o minúsculo sentimento 

privado (a mãe, a fé no deus protestante, meu filho), e um discurso genérico e 

muitas vezes hipócrita “contra a corrupção”.16 O que inevitavelmente nos leva ao 

certeiro diagnóstico de Jameson, citado anteriormente, sobre o apagamento do 

universo público em função de uma hiperprivatização da percepção. Nosso 

contexto atual, ao que aparece, foi sitiado pelos afetos privados: um estado de 

                                                           
15 A hipótese dessa narrativa que defende uma ligação de causalidade necessária entre as 
Jornadas de Junho de 2013 e o afastamento da presidente é no mínimo controversa: no geral, 
em livros como Por que gritamos golpe? e Historiadores pela democracia, alinhados com a 
esquerda partidária, prevalece essa visão. A certo momento dos protestos, houve uma espécie 
de guinada conservadora, alimentada pelo antipetismo, reforçado pela mídia e grupos 
reacionários ativos nas redes como o MBL (Movimento Brasil Livre), agravando de maneira 
exponencial a crise de popularidade do governo Dilma. O problema de assumir tal leitura é 
deslegitimar integralmente essa convulsão social, e ler o fenômeno por um único ponto vista, 
apagando, portanto, sua complexidade. Na verdade, creio, como os fatos são ainda muito 
recentes – ainda estão em curso – a interpretação dessa relação ainda está aberta. Embora, isso 
é mais ou menos claro, seja inegável que o choque enigmático de Junho reverberou no 
afastamento da presidente. Reitero a expressão de Singer, (2013, p.24): “nunca restou nítido o 
que estava acontecendo”. 
16 Há o caso exemplar da deputada Raquel Muniz. Em seu voto, a deputada disse que o Brasil 
tinha jeito, e citou como exemplo o marido, Ruy Muniz, prefeito de Montes Claros: no dia 
seguinte, o prefeito foi surpreendido numa operação da Polícia Federal, sob suspeitas de 
licitações na área da saúde. (Ver: Marido de deputada que votou pelo impeachment, prefeito é 
preso pela PF. O globo. 18/04/2016. Disponível em http://oglobo.globo.com/brasil/marido-de-
deputada-que-votou-pelo-impeachment-prefeito-preso-pela-pf-19113829#ixzz4feTaxW5V. 
Acesso: 29 abril de 2017.) 

http://oglobo.globo.com/brasil/marido-de-deputada-que-votou-pelo-impeachment-prefeito-preso-pela-pf-19113829#ixzz4feTaxW5V
http://oglobo.globo.com/brasil/marido-de-deputada-que-votou-pelo-impeachment-prefeito-preso-pela-pf-19113829#ixzz4feTaxW5V
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sítio em que o espaço público, comunitário, condição necessária ao romance 

histórico, e até a mesmo a noção benjaminiana de narrativa, foi sufocado e 

engolido pelo minúsculo horizonte das vontades desse e daquele sujeito 

particular.17 

O plano narrativo de O Marechal de Costas está estruturado em dois 

personagens e oscila de modo não-linear entre passado e presente. O enredo é 

urdido na intempestividade, cheio de cortes abruptos, algo que já é por si só um 

índice da noção descontínua de história encarnada pela forma do romance. Essa 

brusquidão da passagem de um plano a outro é reforçada, quando acontece, na 

maioria das vezes, na ausência de qualquer marcação, numeração ou asterisco, 

entre blocos narrativos afastados no tempo. No intercâmbio entre focalização e 

tempo, entre o passado e o presente, há apenas esse vazio do espaçamento 

entre parágrafos. Um vazio que nossos olhos rompem num salto.18 

Em uma das linhas narrativas está Floriano Peixoto, primeiro vice-

presidente do Brasil, traidor do Império e depois traído no nascimento da 

Primeira República. Na outra linha narrativa, situada nos protestos anti-Copa, e 

se desdobrando pela crise política que culminou no afastamento da presidente 

Dilma, encontramos uma cozinheira de uma típica família de classe média 

carioca e que talvez tenha mesmo algum laço de parentesco com o velho 

Marechal. Por um lado, a narrativa avança na trajetória de Floriano, da academia 

militar, passando pela Guerra do Paraguai, a ascensão à presidência, o 

enfrentamento da Revolta da Armada, a perda do poder, até sua morte. No outro 

plano narrativo, a narrativa segue as jornadas de Junho de 2013, intercalada 

com as transcrições do discursos de Dilma e o falatório impertinente de um 

professor universitário. A trajetória de Floriano é apresentada por um narrador 

onisciente, enquanto a narrativa da cozinheira vem em primeira pessoa.  

                                                           
17 Como afirma Murilo Cleto (2016, p.44), na esteira do sociólogo Richard Sennett, prevalece no 
nosso contexto uma espécie de tirania da intimidade. Resultado de um longo processo iniciado 
pela modernidade, diz Cleto (2016, p.44), essa tirania da intimidade parte do pressuposto de que 
o espaço privado é infinitamente superior ao público – que seria contaminado por um excesso 
de teatralidade, algo que encontrou um terreno fértil a partir do pós-guerra: “Não apenas o culto 
às celebridades, como também a política institucional foi alimentada por uma malha de exposição 
da vida privada, potencializada e dinamizada pelas redes sociais a partir do início do novo século” 
(CLETO, 2016, p. 44). 
18 Há vários saltos entre planos históricos-narrativos em Marechal de Costas. Ver, por exemplo, 
PASSOS, 2016, p. 38, 35 e 53. 
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Dividido em cinco partes, que recebem o curioso termo “fases”, os títulos 

estão distribuídos em “Gênese”, “Juventude”, “Campanha”, “Revolução” e 

“Paraíso”. Dentro de cada fase, no entanto, a narrativa continua bipartida, entre 

a figura de Floriano e da cozinheira.  

A crítica da primeira hora19 tem sido ambígua em relação ao romance, em 

certos casos, tratando como problemática a maior qualidade da obra. Um 

resenhista amador da Amazon, por exemplo, talvez acostumado aos best-sellers 

de Laurentino Gomes, critica justamente aquilo que seria um dos aspectos mais 

interessantes do livro: a ambiguidade, que apaga a distinção entre ficção e não-

ficção.20 Algo semelhante acontece com um profissional experiente da crítica 

jornalística, Alfredo Monte (2016), da Tribuna de Santos. 

 
Na ordem do dia, temos mais um vice que se torna o presidente do 
país, em pleno mandato do titular; temos o resgate do indicioso “ordem 
e progresso” como lema do governo; temos um impasse com relação 
aos caminhos da república (...) Era uma oportunidade de ouro para o 
autor do admirável “O Sonambulo Amador” de fazer um paralelo entre 
os primórdios republicanos e o nosso tumultuado cenário político. 
Infelizmente, ele optou por deixar óbvia as similaridades entre os 
períodos, colocando segmentos da época contemporânea (abordando 
as manifestações contra o governo de Dilma Roussef, até o 
impeachment), alternando-se com a exploração biográfica da vida de 
Floriano. Esse recurso narrativo simplesmente não funciona e desfibra 
o romance, divido em cinco partes (MONTE, 2016, s.p). 

 

Embora abra sua resenha ressaltando a proposta de espelhamento com 

a “ordem do dia”, a breve reflexão de Alfredo Monte (2016), espremida no espaço 

apertado do jornal, perde força pelo tom impressionista e torna-se ineficaz 

quando é confrontada, por exemplo, ao comentário do resenhista da Amazon: a 

confusão do resenhista amador mostram o contrário daquilo que Monte (2016) 

sustenta, isto é, as relações entre os tempos não são nada óbvias. Monte (2016) 

exige que o escritor se mantenha na ficcionalização da biografia de Floriano e, 

portanto, “só Deus sabe como”, o leitor iria, por si só, buscar fora do texto as 

semelhanças. Para isso, poderíamos dizer, não precisaríamos do livro: bastaria 

                                                           
19 Uso aqui fontes de jornais e suplementos porque, até o momento, não foram encontrados 
trabalhos acadêmicos sobre o livro, que é muito recente. 
20 “Enredo confuso”, diz o leitor, “ao mesclar realidade e ficção de maneira a gerar confusas 
interpretações do leitor desavisado”. Disponível em: 
https://www.amazon.com.br/review/R1JB1IXY8K6Q7H/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=855
652026X&channel=detail-glance&nodeID=6740748011&store=books Acesso: 02/05/2017. 
 

https://www.amazon.com.br/review/R1JB1IXY8K6Q7H/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=855652026X&channel=detail-glance&nodeID=6740748011&store=books
https://www.amazon.com.br/review/R1JB1IXY8K6Q7H/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=855652026X&channel=detail-glance&nodeID=6740748011&store=books


41 
 

a cada um de nós consultar um manual de história, ou as biografias sobre 

Floriano, já existentes na praça.  

Mais cuidadoso, com maior fôlego e menos intuitivo, o ensaio crítico de 

Carol Almeida (2016), publicado no Suplemento Pernambuco – veículo que tem 

ocupado o vazio deixado pelo desaparecimento da crítica nos grandes jornais – 

ressalta justamente a simultaneidade e contiguidade, instauradas por esse 

relampejar da memória, que conecta tudo “sem distinguir o antes e o depois”: 

 
A História, em O marechal de costas, deve ser como uma sobreposição 
de eventos ligados uns aos outros numa imagem única. E é por isso 
que o escritor monta um painel diante de si. Além dos discursos, joga 
sobre esse plano citações, nomes e datas que, em algum momento, se 
encontram, e criam então uma textura de linhas que, quando amarram 
o aqui e o ali, o ontem e o hoje, tornam os acontecimentos históricos 
indiscerníveis quando são isolados, mas bastante perceptíveis quando 
compreendidos e sentidos pela contiguidade que apresentam. 
Portanto, não se trata de uma narrativa de causa e efeito, mas de 
perceber que a História são as histórias, confusas, complexas, e que 
se rebatem e nesse movimento reproduzem estranhas repetições 
(ALMEIDA, 2016, p. 12, grifo nosso). 

 

Essas estranhas repetições, os ecos da história, são justamente os 

elementos que também estão presentes na referência que faz Flora Süssekind, 

no ensaio publicado no mesmo veículo, em que investiga o problema da relação 

entre Ação política/Ação artística, imposta pelo contexto político-social recente. 

 

Desde o início do processo de impeachment de Dilma Rousseff, uma 
questão – a da repetição histórica – tem se mostrado crucial nos 
esforços de compreensão do presente. Sobretudo nas muitas 
comparações entre a ditadura civil-militar de 1964 e o aparato judicial 
e político de hoje. Mas, também, entre o golpe palaciano que instituiu 
a República Velha e as articulações que conduziram a um 
impeachment sem crime de responsabilidade (SÜSSEKIND, 2016). 

 

Süssekind (2016) adverte como as operações de sobreposições 

temporais, imagéticas e contextuais têm constituído processos artísticos 

voltados para o turbilhão da hora histórica, visando a compreensão das disputas 

no presente. No caso específico de O Marechal de Costa, ela afirma que: 

 
É também um espelhamento – entre República Velha e Brasil atual -, 
conjugado ao contraste focal entre os personagens Floriano Peixoto e 
uma cozinheira dos dias de hoje, e entre dobra histórica e inserções do 
presente, que orienta a retomada do romance histórico por José Luiz 
Passos em O Marechal de Costas, em operação narrativa que parece 
dialogar igualmente com os cruzamentos temporais no entanto mais 
imprevisíveis que estruturam romances como Viagem ao México ou 
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Em Liberdade, de Silviano Santiago (SÜSSEKIND, 2016, s.p. grifo 
nosso). 

 

Já o escritor e crítico Cristhiano Aguiar (2016)21, ao analisar O Marechal 

de Costas, ressalta que o livro se insere num lastro político já sedimentado na 

literatura brasileira, que remontaria Graciliano Ramos, Carolina Maria de Jesus, 

Lygia Fagundes Teles e próprio Machado de Assis (do qual, aliás, Passos é 

estudioso). Mas tal hipótese soa um tanto genérica e não chega a ser 

desenvolvida e problematizada, talvez resultado do tom mais livre do argumento, 

desenvolvido no espaço do seu blog. De toda forma, a ideia mais interessante 

da leitura de Aguiar (2016) está em outro ponto: ao lançar a hipótese que este é 

“o primeiro grande romance-sintoma da crise, trauma e miséria que têm assolado 

a nossa esquerda” (grifo nosso). 

Seria difícil refutar tal diagnóstico. Por um lado, porque uma derrota “traz 

à tona toda e qualquer derrota” (PASSOS, 2016, p. 85). Por outro lado, porque 

talvez seja mesmo a experiência da derrota da esquerda, e principalmente 

esgotamento de um certo discurso da esquerda, encarnado pela personagem do 

professor tagarela, um dos temas que ganha forma no livro. O palavrório 

renitente do professor não dá conta das tensões que brotam da realidade. Vamos 

nos atentar um pouco a isso. 

O engravatado professor, autor de um artigo sobre os seis sentidos da 

política, surge no livro sob o olhar crítico da cozinheira. É, de saída, um tipo que 

ela prefere evitar. Um sujeito sempre pronto a análise, propenso a tagarelar. E, 

nalgumas vezes, mesmo quando nada diz, deixar transparecer “a vontade de 

explicar” (PASSOS, 2016, p. 34). Essa vontade de explicação perpassa toda fala 

do professor. Quando as imagens dos protestos anti-Copa surgem na TV:   

 
O professor tomava as cenas como quem saboreia um conhaque raro, 
lambia os beiços com a ponta da língua. De vez em quando, lia as 
palavras de ordem baixinho, como se para ele mesmo, fazendo um ar 
risonho, para todos ouvirem (...) O professor falava explicado, 
gaguejante, tentando dar às ideias um colorido relevante, frente às 
imagens (PASSOS, 2016, p. 50-51). 

 

                                                           
21 Escritor, crítico literário e professor. É doutor em Letras pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e mestre em Teoria da Literatura pela UFPE. Participou da revista Granta – Melhores 
Jovens Escritores Brasileiros e atuou como pesquisador-visitante da University of California, 
Berkeley. 
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Essa tentativa de colorir as próprias ideias frente aos fatos, descamba em 

um pedantismo beirando ao ridículo, sempre aquém da dinâmica das convulsões 

que assolam o país. 

Fica evidente que o próprio conceito de pensamento público se 
contrapõe ao do bios theoretikos, da vida intelectual. Mas fica 
ampliadíssima a analogia entre bios theoretikos e bio xenikos, ou seja, 
entre pensador e estrangeiro. O professor fez uma pausa. E 
acrescentou. A xenofobia é, por natureza, anti-intelectualista. Houve 
um silêncio. Então pai e filho voltaram a cabeça para a tevê sem som. 
Passavam cenas de uma aglomeração no Campo de Santana. O 
professor disse, São Palavras de Paolo Virno, filósofo italiano. Filosofia 
política, claro está. Ninguém lê mais os italianos. Logo eles, que 
inventaram o pensamento político. Aqui basta mencionar só um nome. 
Nicolau Maquiavel. E não preciso dizer mais nada. Concordam? 
Os outros dois balançaram a cabeça, mas ninguém comentou nada 
(PASSOS, 2016, p. 52). 

 

O silêncio das imagens na televisão, mais o tímido e silencioso balançar 

de cabeça dos interlocutores, mostram como esse tipo de discurso está longe 

dos fatos e, o que talvez seja mais grave, não mobiliza ninguém. Um tipo de 

discurso desconectado da experiência concreta das camadas mais castigadas e 

sufocadas do espectro social, como da cozinheira, ela mesma a primeira a 

rechaçar o palavrório do professor. Eis um discurso que termina, portanto, 

rodando sobre si mesmo, inofensivo, sem lastro e que por isso precisa ser 

colorido, enfeitado, para ganhar contorno.  

 

III. Urgência  

 

 

“Esse parece ser um livro nascido do desejo”, escreveu o crítico Roberto 

Taddei (2016), na Folha de S. Paulo, “mais do que contar uma história, de influir 

na História”. Ora, se o discurso do professor é incapaz de intervir na realidade – 

tanto no universo da narrativa, como para além dela, aqui fora; e esses limites, 

ficção e realidade, estão mesmos borrados no livro de Passos (2016) –; por outro 

lado, parece ser mesmo uma certa vocação, marcada pela urgência, uma das 

questões que permeiam o romance.  

Passos (2016), ele mesmo um acadêmico, formado em Ciências Sociais 

pela Universidade Federal de Pernambuco e PhD em Letras pela renomada 

Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), onde é professor titular de 
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Literatura Brasileira e Portuguesa, parece viver esse impasse. Uma urgência de 

intervenção, uma consciência da falência do discurso.  

Pois essa derrota do discurso crítico, de esquerda, não é uma derrota em 

si: é também tributária da rearticulação e ascensão assustadora de velhas 

oligarquias autoritárias. Trump nos EUA, vozes radicais e ultraconservadoras 

ocupando grande espaço na política e na mídia brasileira, a saída do Reino 

Unido da União Europeia, as crises migratórias e o aumento da intolerância. Mais 

que a derrota, portanto, é o vislumbre dessa paisagem sombria22 que convoca à 

escrita literária ao palco da política e da história, com toda natureza 

problematizadora e riscos que esse tipo de investida acarreta. “É em diálogo com 

a hora presente que se realizam necessariamente o trabalho artístico e a 

investigação crítica”, diz Flora Süssekind (2016, s.p.), e nesse sentido, 

conjunturas de desestabilização de uma institucionalidade democrática, como a 

que vinha sendo recuperada há três décadas no Brasil, acabam por intensificar 

esse engajamento: 

E impõem igualmente uma intensificação da relação entre cultura e 
política na produção brasileira dos últimos anos. Em particular desde a 
percepção mais clara dos desdobramentos ultraconservadores das 
jornadas de junho de 2013, desde a exposição do grau de divisão 
ideológica do país, e do potencial de virulência nela entranhado, 
manifesto não apenas durante períodos eleitorais, mas no dia-a-dia 
mesmo, e exacerbado, espraiado por todos os aspectos da vida e da 
convivência, sobretudo nos meses que antecederam e nos que vem se 
seguindo ao impeachment (SÜSSEKIND , 2016, s.p.). 

 

Se a política e a produção cultural se imbricam nos embates da hora 

presente – borrando e contaminando as fronteiras entre arte e política, ética e 

estética –; a estratégia de interversão da narrativa de Passos (2016), por sua 

vez, não virá no palavrório analítico do professor engajado, na lógica do 

argumento, tampouco do discurso panfletário, bem-intencionado, algo que se 

mostra insuficiente e é mesmo ironizado e ridicularizado ao longo do livro.  

A tentativa de intervenção mais efetiva vem justamente do procedimento 

de espelhamento – da lógica difusa das semelhanças – estabelecida entre fatos 

históricos afastados no tempo, mas também da operação de transcrição e 

citação de textos historiográficos – antigos e contemporâneos –, arrastados e 

                                                           
22 Sobre essa hipótese de uma “onda conservadora”, ver: DEMIER, Felipe; HOEVELER, Rejane 
(orgs.). A Onda Conservadora: ensaios sobre os atuais tempos sombrios no Brasil. Rio de 
Janeiro: Mauad X, 2016. 
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ressignificados no interior do romance. É do passado que irrompe essa imagem 

que “relampeja em um momento de um perigo”23 – mas que também interrompe 

o fluxo dessa história entendida como um pacífico progresso linear, natural e 

contínuo. Sob a égide do “ordem e progresso”, ou “o país não pode parar”, que 

surgem agora no horizonte político como uma rua de mão única para “o país ir 

pra frente”: eis perigo, eis a urgência.24  

Em sua crítica ao progresso, o livro de Passos (2016) não faz uso de um 

discurso engajado contra o progresso, contra aquela velha noção de progresso 

positivista, que estampa nossa bandeira, e que agora voltou dos mortos, com 

toda força, como ícone do governo pós-impeachment.25 É por meio da 

sobreposição de imagens, da fricção entre passado e presente, pela operação 

fundamentalmente espectral da citação26 – que arranca um lance, um texto, um 

episódio do passado de sua inércia e pseudo-eternidade, e o sobrepõe, o 

rearticula com o tempo de agora – que o discurso do progresso é desconstruído 

pela obra. Ao instaurar semelhanças entre tempos díspares27, o romance ataca 

justamente o discurso do progresso abstrato e pacífico – esse ranço positivista 

que voltou à ordem do dia –, um progresso que rolaria rumo ao futuro sem 

qualquer obstáculo, sem qualquer tensão, deslizando em uma espécie de “tempo 

vazio e homogêneo”, aquela mesma concepção de tempo do historicismo, contra 

o qual Walter Benjamin (2012) se levantou, nas suas teses Sobre o conceito de 

história.  

 

                                                           
23 Ver a tese 6, Sobre o conceito de história, de Benjamin (2012). 
24 Basta lembrar que, em 29 de novembro de 2015, o PMDB, ainda aliado ao governo Dilma, 
lançou o plano Ponte para o futuro. Poucos dias depois, em 2 de novembro, Eduardo Cunha, 
então presidente da Câmara dos Deputados, abriu o processo de impeachment (COSTA, 2016, 
p. 12). 
25Marca do governo Temer foi escolhida por Michelzinho, seu filho de 7 anos. Folha de S. Paulo. 
Ilustrada. 16/05/2016.  http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/05/1771597-marca-do-
governo-temer-foi-escolhida-por-michelzinho-seu-filho-de-7-anos.shtml  Acesso: 20/09/2017. 
26 Benjamin, na tese 14, ao dizer que a história é uma construção cujo lugar não é o tempo 
homogêneo e vazio, mas o preenchido de “tempo de agora” (Jetztzeit), mostra como a história 
se faz através de um processo de citação, ou seja, desse encontrar no passado uma conexão 
significativa com o presente, que não é uma conexão de causalidade: “Assim”, diz Benjamin, “a 
Roma antiga era para Robespierre um passado carregado de ‘tempo de agora’, que ele faz 
explodir para fora do continnum da história. A Revolução Francesa via-se como uma Roma 
ressurreta. Ela citava a Roma antiga como a moda cita um vestuário do passado. A moda tem 
um faro para o atual, onde quer que ele se oculte na folhagem do antigamente” (BENJAMIN, 
2012, p. 249). Leyla Perrone-Moisés (2015), no capítulo Espectros da Modernidade Literária, 
afirma que o processo de citação, reescritura são operações espectrais, pois remetem a um 
passado.  
27 Ver citações diretas analisadas na página 51. 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/05/1771597-marca-do-governo-temer-foi-escolhida-por-michelzinho-seu-filho-de-7-anos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/05/1771597-marca-do-governo-temer-foi-escolhida-por-michelzinho-seu-filho-de-7-anos.shtml
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A ideia de um progresso da humanidade na história é inseparável da 
ideia do seu andamento no interior de um tempo vazio e homogêneo. 
A crítica desse andamento deve estar na base da crítica da ideia de 
progresso em geral (BENJAMIN, 2012, p.249). 
 

A crítica a essa ideia de progresso é uma das questões centrais do texto 

de Benjamin, escrito em 1940, pouco antes do seu suicídio, na fronteira da 

França com a Espanha. Benjamin se volta contra o historicismo que reinava em 

sua época, tanto na socialdemocracia, como no marxismo vulgar, ambos 

ancorados nessa ideia de progresso que se desdobra sobre um “tempo vazio e 

homogêneo”, de maneira determinista e natural. Como nos lembra Jeanne 

Marie-Gagnebin (2006), em seu comentário sobre as teses,28 as dificuldades em 

se interpretar esse texto de Benjamin não provêm tanto da ousada imbricação 

de motivos teológicos (a doutrina da apocatástase, de Orígenes de Alexandria) 

e materialistas, mas muito mais da exigência de um pensamento ao mesmo 

tempo teórico e político, que coloque uma questão historiográfica precisa – o que 

é a ‘verdadeira imagem do passado’? e ainda, simultaneamente, se volte para o 

horizonte político do presente de sua escrita: como lutar verdadeiramente contra 

o fascismo? O próprio texto de Benjamin, arrisco dizer, está ligado a uma 

urgência, assim como o livro de Passos (2016).29 

Nessa tentativa, continua Jeanne Marie-Gagnebin (2006, s.p.), a crítica 

de Benjamin ao progresso se volta contra o historicismo burguês e o 

determinismo materialista vulgar, não atribuído por Benjamin ao próprio Marx, 

mas a parte seus seguidores. A articulação histórica do passado é inseparável 

da posição tanto hermenêutica quanto política do historiador, daquele que 

escreve para seu presente: “Não se trata, então, de adquirir um conhecimento 

isento, dito objetivo, do passado, mas de articular passado e presente de 

maneira que ambos sejam transformados” (GAGNEBIN, 2006, s.p.). O 

historicismo é caracterizado, naquilo que já havia feito Nietzsche na Segunda 

                                                           
28 GAGNEBIN, Jeanne Marie. Seis teses sobre as “teses”. Cult, ano, v. 9, p. 50-53, 2006. Texto 
distribuído em aula, mas também disponível versão online, em 
https://revistacult.uol.com.br/home/seis-teses-sobre-as-teses/ Acesso: 22/09/2017. 
29 Se Benjamin redigiu as teses sob a iminência de ser preso e enviado para um campo de 
concentração, ou seja, sob o fantasma da morte diante de si, daí ter optado pelo suicídio, Passos 
(2016) redigiu seu livro durante uma batalha silenciosa contra um câncer de intestino. A escrita 
destes dois textos, além de se aproximarem numa crítica ao progresso, a uma tentativa de 
intervenção política no presente (o fascismo do contexto de Benjamin, a ascensão de velhas 
oligarquias, no caso do contexto de Passos), esses textos também se encontram assombrados 
pela proximidade de morte, a consciência concreta da finitude. Ao contrário de Benjamin, que 
teve a vida abreviada, José Luiz Passos conseguiu sobreviver. 

https://revistacult.uol.com.br/home/seis-teses-sobre-as-teses/
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consideração intempestiva, pelo ideal de completude: “toda história humana 

deveria ser objeto de uma descrição exaustiva, sem prejulgar da importância ou 

não dos elementos estudados” (GAGNEBIN, 2006, s.p. grifo nosso). 

Benjamin (2012, p.243), no entanto, dirá na tese 6, que a articulação do 

passado historicamente “não significa conhecê-lo ‘tal como ele de fato foi’. 

Significa apropriar-se de uma recordação, como ela relampeja no momento de 

um perigo.” Tal afirmação, segundo Jeanne-Marie Gagnebin (2009, p.40), é uma 

recusa clara ao ideal de ciência histórica historicista-burguesa, uma recusa ao 

mesmo tempo epistemológica e ético-política. Por um lado, porque denuncia a 

impossibilidade epistemológica de correspondência entre discurso científico e 

fatos históricos, pois os fatos: 

  

 ...adquirem seus status de “fatos” apenas por meio de um discurso que 
os constitui enquanto tais, nomeando-os, discernindo-os, distinguindo-
os nesse magma bruto não linguístico “que, na falta de algo melhor, 
chamamos de real”, como diz Pierre Vidal-Naquet. Nós articulamos o 
passado, diz Benjamin, nós não o descrevemos como se tenta 
descrever um objeto físico” (GAGNEBIN, 2009, p. 40, grifo do original).  
 

Ora, se é apenas pela articulação, ou seja, pela narração que um fato 

histórico se constituiu enquanto tal, em certa medida, a narração da história é 

sempre citação, uma dupla-articulação, pois jamais se volta à origem pura e 

intocável do passado, nunca se recupera a presença completa e total do 

passado, como uma espécie de pedra sólida e compacta, inerte diante de nós, 

passível de ser descrita exaustivamente.30 

                                                           
30 Sobre esse aspecto de “narração do real”, ou da natureza do discurso da história e seu 
imperativo de referencialidade, talvez seja interessante ver a leitura que Michel de Certeau (2011, 
p.33-38) faz do famoso ensaio de Barthes “O discurso da história”(1988, p. p. 143-171): Se 
Barthes, com razão, no horizonte da semiótica, está procurando um elemento que distinga o 
discurso da história do discurso ficcional, Michel de Certeau (2011, p. 34) nota, de maneira 
perspicaz, que os ensaios que se dedicam a esse tipo de análise não são absolutamente 
convincentes, uma vez que postulam a univocidade do gênero ‘histórico’ através dos tempos: 
“Assim faz Rolanda Barthes”, ao eleger como análise historiadores canônicos do passado: 
Herótodo, Maquiavel, Bossuet e Michelet. Nessa operação de Barthes, adverte Certeau, há uma 
passagem muito rápida para a leitura desses historiadores, “clássicos”, algo que, de acordo com 
Certeau, significa “tomar o discurso fora do gesto que o constituiu, numa relação específica com 
a realidade (passada)” e ainda, não leva em consideração “os modos sucessivos dessa relação” 
e mais: implica em uma denegação do movimento atual, “que faz desse discurso bem mais a 
exposição de sua produção, do que a narração de acontecimentos passados”. O que Certeau 
parece sugerir é que a leitura de Barthes está em parte comprometida, já de saída, pela premissa 
equivocada de uma homogeneidade histórica do discurso histórico e por ignorar sua própria 
prática discursiva. Isto porque, para Certeau (2011, p. XIX), os discursos são precedidos pela 
prática significante, isto é, os discursos são o resultado dessa prática. Por outro lado, Certeau 
(2011, p. 41) irá recuperar esse texto de Barthes, ao falar da questão do morto, ao afirmar que 
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O equívoco do posicionamento epistemológico historicista está alicerçado 

sob a aparência de uma exatidão científica: “delineia-se uma história, uma 

narração que obedece a interesses precisos” (GAGNEBIN, 2009, p. 40). Ou seja, 

essa visada aparentemente desinteressada, que apaga a distância entre o 

momento de escrita e um dado momento histórico visado, elimina a historicidade 

mesma do discurso histórico: “o presente do historiador e a relação específica 

que esse presente mantém com tal momento do passado (GAGNEBIN, 2009, p. 

41). É nesse sentido que historicismo navega em um “tempo vazio e 

homogêneo”, esvazia o momento de escrita de toda sua implicação ideológica, 

apaga a distância, as diferenças inexoráveis entre passado e presente, quando, 

na verdade, esse tempo, o tempo de agora31 (jetztzeit), deve ser preenchido, isto 

é, assumido em suas diferenças, em sua distância fundamental em relação ao 

passado.  

Preencher esse tempo, assumir a distância e as diferenças, é justamente 

atacar a ideia de causalidade linear (uma ideia geométrica, espacial, pois a linha, 

ou a sucessão de pontos, é uma imagem do tempo espacializado), essa única 

esteira onde a locomotiva de um progresso inexorável, determinista e natural, 

avançaria para sempre. É perceber que não há nenhuma determinação 

intrínseca aos desdobramentos dos fatos históricos, porque não há fatos puros, 

tampouco uma grande e única história universal: a verdade do passado “reside 

antes no leque dos possíveis que ele encerra, tenham eles se realizado ou não” 

(GAGNEBIN, 1982, p. 52). O tempo presente está prenhe, preenchido de 

passados possíveis, alguns à vista, outros soterrados. Cabe ao historiador abrir 

uma fissura na solidez do passado, despertar esses possíveis no passado32, mas 

também no presente e fazer com que eles explodam o contínuo da história. 

                                                           
no discurso da história: “ninguém está lá para assumir o enunciado”. Ou seja, o discurso da 
história é um discurso de um morto (CERTEAU, 2011, p. 41), dá presença a um ausente, dá 
lugar a um ausente, como no gesto de sepultamento, 
31 O tempo de agora, Jetzeite, de acordo com Michael Löwy (2005, p.119-122), pode ser definido 
também como “material explosivo”. Deste modo, a operação da citação é fundamentalmente 
explosiva: quando arrancamos um elemento arcaico de seu contexto, e o lançamos como uma 
espécie de granada no fluxo do presente, ele explode e interrompe o fluxo pacífico do progresso. 
De forma análoga, é preciso ler nesse presente preenchido de cargas explosivas os índices 
emancipatórios que podem interromper o progresso, pois “o progresso é a catástrofe”. 
32 Em seu estudo sobre as teses, Michael Löwy (2005, p. 49), colado à perspectiva marxista, ao 
comentar a tese II, lembra da influência do filósofo alemão Herman Lotze (1817-1881), na 
questão da libertação do passado. Cito: “Em uma carta a Horkheimer, em 24 de janeiro de 1939, 
poucos meses antes da redação das teses, ele [Benjamin] afirma ter encontrado em Lotze um 
apoio inesperado para suas reflexões, já esboçadas em seu artigo sobre Fuchs de 1938, sobre 
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Ora, por isso a relação com passado não pode se dar por meio da 

identificação empática (Einfühlung), pois a empatia sempre é, na visão de 

Benjamin (2012, p.244, tese 7), empatia com o vencedor, como aquela história 

dos grandes heróis do passado, esse passado monumental, da histórica única, 

que louva os vencedores – e condena os vencidos ao silêncio e esquecimento: 

“Ora, os que num momento dominam são herdeiros de todos os que venceram 

antes. A empatia com o vencedor beneficia sempre, portanto, esses 

dominadores”. Os dominadores chamam seu rastro de sangue e barbárie de 

progresso natural, pois concebem uma sociedade ingênua, sem fissuras, sem 

tensões, sem a cisão fundamental que a organiza. Vislumbram o avanço dos 

seus próprios interesses como o avanço do próprio Bem.33 Pois é sempre em 

nome de um “bem maior” que se comete as maiores atrocidades. 

O Marechal de Costas parece operar também no horizonte dessa crítica 

ao progresso, e, por outro lado, de maneira mais difusa, no resgate daquilo que 

não pode ser esquecido. Tratemos primeiro da crítica ao progresso. Esse 

progresso que não problematiza a qual preço, a qual custo, e para quem seria 

tal progresso. Minha hipótese é que, quando o espelhamento proposto pela 

narrativa encontra, no berço do Império e da Velha República, traços comuns 

com o presente, mostra justamente o contrário: esse presente sedento de 

                                                           
a necessidade de ‘colocar limites na utilização do conceito de progresso na história’. Segundo 
fragmento os fragmentos de Mikrokosmos citados por Benjamin em Das Passagen-Werk, não 
há progresso se as almas que sofrem não tem direito à felicidade (glück) e à realização 
(volkommenkeit). Lotze rejeita, então, as concepções da história que desprezam as 
reivindicações (Ansprüche) de épocas passadas, e que consideram que o sofrimento das 
gerações passadas foi irrevogavelmente perdido. É preciso, insiste ele, que o progresso se 
realize também para as gerações passadas de uma maneira misteriosa (geheimnisvoll).” 
Segundo a leitura de Löwy, essas ideias estão inseridas na tese II de Benjamin “quase ao pé da 
letra”, numa concepção de “redenção sobretudo enquanto rememoração histórica das vítimas do 
passado”. 
 
33 Maria Rita Kehl (2010), ao comentar a noção de melancolia em Benjamin, mostra como esse 
cortejo triunfante dos vencedores produz o recalque da violência e do silêncio imposta à tradição 
dos oprimidos: “A melancolia, tal como ela se manifesta na arte desde o período barroco – ou 
seja, na contra reforma – é entendida por Benjamin como tributária de uma determinada maneira 
de se interpretar a história. A construção de uma interpretação da história entendida do ponto de 
vista “dos vencedores” exigiria, nos termos da psicanálise, um procedimento de recalque da 
dívida simbólica em relação às lutas (derrotadas) dos antepassados destes mesmos vencidos, 
fascinados pelo cortejo dos poderosos. Sua famosa frase: “nunca há um documento da cultura 
que não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie” expressa perfeitamente o 
pessimismo de Benjamin em relação às ideologias do progresso (tão caras ao nosso tempo), 
que se sustentam à custa do esquecimento das vítimas da história. Para ele, mesmo a ideia de 
revolução é indissociável da recuperação do passado, pois não há emancipação que se sustente 
à custa do esquecimento (ou do recalque) das lutas e derrotas de nossos antepassados.” 
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amanhã, essa Ponte para o futuro, do progresso e avanço acrítico, é, na verdade, 

um monumental retrocesso.34 

 Pedro II, antes de ser deposto e expulso do país, enfrentou “uma crise em 

que prevaleceu o quebra-quebra durante a Revolta do Vintém, por causa do 

imposto que aumentava em vinte réis a tarifa dos bondes” (PASSOS, 2016, p. 

152).  

 

A palavra final da coroa sobre a cobrança de uma taxa de 20 réis (hoje 
equivalente a 20 centavos) para quem fosse usar o transporte público 
de bondes gerou uma comoção popular. Pedro II não sabia, mas 
estava próximo de ser deposto e expulso do país em um golpe político, 
e tentava, em vão, conter a fúria de milhares de pessoas que foram às 
ruas pedir a extinção do tributo. Quebra-quebra, vandalismo, diz o 
helicóptero que sobrevoa São Paulo em julho de 2013, os 20 centavos 
a mais nas passagens de ônibus e metrô rendiam, a princípio, textos 
furiosos da imprensa. O movimento do Passe Livre pedia, no país 
inteiro, o fim da máfia dos transportes (...) E entre a quinta-feira, 13 de 
junho, e a segunda-feira, 17 de junho, tudo muda. De repente, “não são 
só 20 centavos”. De repente, é “o gigante acordou”, hino nacional, 
bandeira verde e amarela envelopando jovens festivos. A presidenta 
Dilma Rousseff não sabia, mas aquele seria o começo de um pesadelo 
político (ALMEIDA, 2016, p. 12). 

 

Foi por conta de um aumento em vinte centavos nas tarifas de ônibus que 

começaram os protestos de 2013, primeiro em São Paulo, depois se espalhando 

pelo país, e, em certa medida, servindo como germe para a eleição de 2014, que 

partiu o país em dois, e deixou no ar a sensação de que aquela eleição nunca 

acabou: eis então crise política e de governabilidade de 2016, que terminou com 

o afastamento da presidente Dilma.35  

                                                           
34 Sobre o discurso do progresso, Silviano Santiago escreveu uma passagem luminosa: “A práxis 
do progresso enquanto força ideológica, já a conhecemos. Ela dá subemprego às minorias (veja 
o período áureo juscelinista ou os anos recentes do "milagre”); não dá conscientização sócio-
política; não dá cultura, deixa que as novelas de tevê dramatizem para o grosso da população a 
mobilidade social fácil nestas terras tão preconceituosas e tão autoritárias. O progresso incorpora 
as minorias a um avanço histórico, que é simulacro, continua ficção, e que, por isso, não pode 
atingir o modo de ser social de quem busca a sua “explicação”. Ele incorpora as minorias a um 
avanço da classe dirigente, por isso é que as diferenças sociais (apesar da mensagem constante 
das novelas das sete e das oito) se acentuam nos momentos mais agudos do 
desenvolvimentismo. A maior verdade do “milagre” são os boia-frias; a maior mentira do “milagre” 
não é o bolo, é a faca. A faca na mão de quem corta. Quem parte e reparte fica com a melhor 
parte.” SANTIAGO, Silviano. Apesar de dependente, universal IN: Vale quanto pesa. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1980. p.18.  
35 Michael Löwy (2016, p.66), a despeito do timbre militante do texto, faz a seguinte analogia, ao 
relacionar as manifestações de Junho à queda de Dilma: “Em 1964, grandes manifestações ‘da 
família pela liberdade’ preparam o terreno para o golpe contra o presidente João Goulart; hoje, 
multidões ‘patrióticas’ influenciadas pela imprensa submissa se mobilizaram para exigir a 
destituição de Dilma, em alguns casos chegando a pedir o retorno dos militares... Formadas 
essencialmente por brancos (os brasileiros são em maioria negros ou mestiços) de classe média, 
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Como vemos no romance de Passos (2016), Floriano escreveu uma carta 

ao Marechal Deodoro, onde disse que não era mais amigo do presidente, porque 

este duvidara da sua lealdade (PASSOS, 2016, p.134): “Em carta, disse, Não 

sou mais amigo do sr. marechal Deodoro desde o dia em que ele duvidou da 

minha lealdade”. Isso se remete diretamente a um fato da história recentíssima, 

aponta para fora do livro, para o contexto presente, e faz o leitor pensar em um 

fato semelhante. Quando, o então vice, Michel Temer, escreveu à então 

presidente Dilma: “sempre tive ciência da absoluta desconfiança da senhora e 

do seu entorno em relação a mim”.36  

Mas essas repetições, que potencialmente provocam o leitor a pensar os 

desdobramentos da história recentíssima, não estão apenas no nível dos 

episódios, de fatos curiosos, estão presentes de forma explícita no texto, na 

exaltação que o Floriano Peixoto do romance nutre por Napoleão: “Necessito de 

informações exatas a fim de ajustar a passagem das tropas e formular meus 

planos, e de dados detalhados o máximo possível, para me inteirar do 

comprimento e da largura das ilhas”, diz Napoleão (PASSOS, 2016, p. 79). 

Floriano, quando da campanha da Guerra do Paraguai, como incorporasse o 

espectro de Napoleão, diz: “Precisamos de informações exatas pra ajustar a 

passagem das tropas e formular planos, e dados detalhados, do comprimento e 

largura das ilhotas” (PASSOS, 2016, p. 93). 

   O que essa paráfrase encarna é a lógica do passado espectral, que 

sempre assombra o sempre. Não existe presente puro. Napoleão assombra 

Floriano, que assombra o nosso presente, embora de modo mais sutil.  

Para além da história como repetição, como tragédia ou como farsa, tese 

levantada por Marx no 18 Brumário, é mais essa lógica do espectro, esse morto 

                                                           
essas multidões foram convencidas pela mídia que, nesse caso, o que está em jogo é ‘o combate 
à corrupção’”. Não seria difícil refutar essa imagem de uma multidão passiva, totalmente 
manipulada pela mídia. A hipótese de Pablo Ortellado (2017, s.p.), professor Gestão de Políticas 
Públicas da USP, é mais nuançada: as Jornadas de Junho serviram de combustível para velhas 
e novas forças políticas, e resultado foi que “a esquerda se arvorou a campeã dos direitos sociais 
e a direita, a paladina do combate à corrupção”. Desse modo, as forças políticas “cindiram ao 
meio o conteúdo reivindicatório de Junho, enfraquecendo e dobrando a sociedade civil”, jogando 
uma metade contra a outra, “numa luta fratricida que só favoreceu a classe política como um 
todo (ORTELLADO, 2017, s.p)”.  
36TEMER, Michel. In: SADI, Andréia. Leia a íntegra da carta enviada pelo vice Michel Temer a 
Dilma. G1. Política. 07/12/2015 23h16 - Atualizado em 08/12/2015 10h10. Disponível em: 
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/leia-integra-da-carta-enviada-pelo-vice-michel-
temer-dilma.html Acesso: 23/06/2017. 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/leia-integra-da-carta-enviada-pelo-vice-michel-temer-dilma.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/leia-integra-da-carta-enviada-pelo-vice-michel-temer-dilma.html
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mal enterrado, fruto de um passado sombrio, marcado por crimes e tragédias, 

que irrompe no presente. O fantasma do lastro autoritário e oligárquico, marca 

patente da nossa história, do qual não podemos escapar.37 

 
Quando a Assembleia se reuniu pra escolher o presidente o vice-
presidente da República, os oficiais que constavam no legislativo 
compareceram à sessão fardados e armados. Os primeiros minutos de 
qualquer democracia são inacreditáveis (...) Oito meses depois, 
Deodoro dissolveu o Congresso, restringiu a liberdade de imprensa e 
convocou eleições. O imperador nunca tinha feito isso. A República 
inventou a censura (PASSOS, 2016, p. 133-134). 

  

Tal como a Primeira República que, ao derrubar o Império com promessas 

de modernização e avanço, terminou por instalar a censura, a queda de Dilma e 

a ascensão de uma coalização de velhas forças políticas provocou 

desdobramentos que destoam dos anseios populares e do discurso do 

progresso alardeado pela publicidade governamental.38  

Esse é um subtexto, arrisco dizer, que permeia o livro de Passos (2016), 

o contexto contra o qual ele tenciona e tenta intervir. Um contexto agora 

agravado pelos desdobramentos do último ano39. São esses sismos que 

permeiam o texto.  

 

IV. Momento de um perigo  

 

“A História”, diz o professor, já nas últimas páginas, “se encarrega de 

apanhar lances de real que talvez nunca tenham sido levados a cabo pela 

                                                           
37 “Teu passado te condena, diz o populacho” (PASSOS, 2016, p. 42, grifo do autor). 
38 Segundo a hipótese levantada por Pablo Ortellado (2017), a cisão da sociedade civil, e 
acirramento das polaridades, gerou um enfraquecimento da voz popular. Isso explicaria como as 
demandas geradas por Junho viraram do avesso: “É esse enfraquecimento gerado pelo conflito 
na sociedade civil que explica como que, a despeito do grande consenso em torno dos serviços 
públicos e do combate à corrupção, o desdobramento dos protestos permitiu que emergisse o 
seu oposto: a ascensão de nosso pior partido político com a missão de limitar os serviços 
públicos e encontrar algum tipo de salvaguarda contra as investigações da Lava Jato 
(ORTELLADO, 2017, s.p.). 
39 O presidente Michel Temer, do PSDB, foi o primeiro presidente, em toda a história da 
democracia brasileira, a ser denunciado por corrupção (por duas vezes), em pleno exercício do 
cargo, embora o congresso, em votações no mínimo controversas, não tenha aceitado as 
denúncias. Segundo reportagem do El País, “A negociação política para barrar duas denúncias 
criminais contra o presidente Temer tem um custo que pode atingir a R$ 32,1 bilhões”. AMORIN, 
Felipe. Temer consegue barrar 2ª denúncia na Câmara, mas perde apoio na base... – Disponível 
em https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/10/25/deputados-analisam-
segunda-denuncia-contra-temer.htm Acesso: 30/10/2017; 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/10/25/deputados-analisam-segunda-denuncia-contra-temer.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/10/25/deputados-analisam-segunda-denuncia-contra-temer.htm
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mecânica do próprio real. E tudo, em se tratando do passado, vem retinto pela 

imaginação” (PASSOS, 2016, p. 197).40 Ora, o que o professor parece sugerir 

aqui é que a história, ao contrário daquilo que desejaram o positivismo e o 

historicismo, nunca poderá ser uma disciplina objetiva e neutra.  

Se a História apanha (isto é, cita) “lances de real”, isto é, casos, pedaços 

de histórias que “talvez” (esse talvez é importante, porque sugere incerteza, 

imprecisão; mas não mentira e a negação absoluta, principalmente dos crimes 

do passado), que “talvez” nunca tenham sido levados a cabo, ou seja, nunca 

tenham se desdobrado no próprio real da mesma forma que se desdobram na 

narrativa historiográfica, não há uma adequação uniforme entre o discurso da 

história e o desdobramento concreto dos fatos históricos. Mesmo porque, todo 

fato, já seria, em certa medida, uma construção discursiva.41 E discurso – dis (do 

latim dis: fora, afastamento, separação) - curso (do latim cursus: corrida, correr) 

é se afastar do curso, desvio, correr ao redor. Toda história é citação da história, 

correr ao redor de um passado que só vem à luz pela potência criativa do 

imaginário, no sentido que é inacessível para além da narrativa que coloca essas 

imagens do passado em movimento agora. A história lida, portanto, com um 

objeto ausente, o passado, os mortos, aqueles que vieram antes de nós, o que, 

necessariamente, coloca a relação com o passado em um campo movediço, da 

memória, mas também no horizonte de uma inescapável disputa ética-política, 

no presente. Uma disputa pela verdade do passado, mas sobretudo pela verdade 

do presente: agora. Porque sempre se lembra – ou se escreve a história – a 

partir de um horizonte específico de presente. 

“O passado é sempre conflituoso” (SARLO, 2007, p. 9.), porque o passado 

nunca é algo neutro, tampouco acabado42, mas antes um passado marcado por 

                                                           
40 Se tudo que diz respeito ao passado, como sugere a personagem do professor, vem retinto, 
isto é, com uma nova cor, repintado pelas cores da imaginação, essas cores não são cores 
alegres ou pacíficas, mas as cores do próprio luto, como indica o adjetivo retinto, cor pesada, e 
cuja raiz também está ligada ao substantivo retinto: cor escura e carregada. 
41 Ver citação na página 31, sobre a questão do fato histórico (GAGNEBIN, 2009, p. 40) 
42 O passado é inacabado, no sentido benjamiano, porque de lá, ainda vem protestos, 
reinvindicações e exigências que não foram cumpridas, injustiças e crimes que não foram 
reparados. Segundo Löwy (2005, p. 49-50), Benjamin, nessa ideia de um passado de feridas 
abertas e vivas, a ser redimido, junto com o presente, se inspira também em um artigo de 
Horkherimer: “Agora que a fé na eternidade deve se decompor, a historiografia (Historie) é o 
único tribunal de justiça (Gehör) que a humanidade atual, ela própria passageira, pode oferecer 
aos protestos (Anhlagen) que vêm do passado”. A perspectiva de Benjamin, no entanto, na leitura 
que faz Löwy (2005, p. 50), embora próxima, se afasta de Horkherimer, porque este último não 
aceita a dimensão teológica inerente à Walter Benjamin. 
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catástrofes concretas, sufocamentos, violência e obstrução das vozes dos 

vencidos, obstruções e sufocamentos que continuam a sufocar o presente. “Não 

existem”, pergunta Benjamin (2012, p. 242), “nas vozes que agora damos 

ouvidos, ecos de vozes que emudeceram?”. Esses ecos de vozes mudas são os 

próprios ecos da barbárie, acumulando ruínas e violência através dos séculos. 

Essas vozes mudas são vozes daquilo que tenho chamado de espectros. A 

presença espectral da história enquanto acúmulo de catástrofes. É preciso ouvir 

e – mesmo libertar – essas vozes silenciadas. 

A certa altura de seu livro Os nomes da história, no capítulo “O lugar da 

palavra”, Jacques Rancière (2014, p. 94), na esteira de Michelet, afirma que o 

historiador é uma espécie de Édipo: “E Édipo é ele próprio um psicanalista, em 

sentido literal: um libertador de almas.” 

 

Devemos entender almas no sentido antigo: as almas que devem ser 
libertadas são os habitantes dos Infernos que gemem por sua condição 
de sombra e suspiram pelo sangue da vida terrestre. Mais feliz do que 
os viajantes Ulisses e Eneias, o historiador tem o poder de devolvê-las 
à vida, porque conhece o segredo de sua morte, o segredo que ele 
resume num deslocamento ínfimo e decisivo do sentido: as almas 
mortas dos infernos são de indivíduos que morreram cedo demais para 
saber o que viveram, que morreram por não ter sabido suficientemente 
cedo o que significa viver, por não ter sabido dizê-lo (RANCIÈRE, 2014, 
p. 94) 

 

Essas almas – o passado presente – estariam, em certa medida, arrisco 

dizer, em um campo inconsciente, assombrando e contaminando o presente 

como uma espécie de nuvem espectral de memórias. Pois o inconsciente, nos 

diz Rancière (2014, p. 95) é apenas a falta desse saber da vida própria, e a 

morte, outro nome desse não saber. Nesse sentido, afirma Rancière (2014, p. 

95), o inconsciente e a morte são duas noções equivalentes. E estar morto, por 

um lado, é não saber, mas também: “estar à espera do saber libertador sobre si 

mesmo. Acalmar o tumulto de vozes é acalmar a morte, apaziguar a multidão de 

mortos por não saber e não saber dizer o que significa viver” (RANCIÈRE, 2014, 

p. 95).43  

                                                           
43 Em certa medida, todos os mortos morrem sem entender o que significa viver seu próprio 
tempo, seu próprio presente, sua própria vida, diz Michelet: “Morremos ainda balbuciando” 
(RANCIÈRE, 2014, p. 94), isto é, o que para nós é passado é o presente aos homens do passado, 
e nesse sentido, se fosse possível acessar integralmente o passado, ver as coisas de modo 
idêntico aos homnes do passado, essa experiência do passado seria incompreensível ao 
historiador, como nos é também incompreensível em sua integralidade o turbilhão do nosso 
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Mas que mortos sãos esses? Que tipo de mortos encontramos na nossa 

história? Não são outros, senão aqueles que habitam um acúmulo de 

catástrofes. 

Como nos lembra Marcio Seligmam-Silva (2005, p. 63), em Literatura e 

Trauma: um novo paradigma, nós podemos pensar a humanidade ao longo do 

século XX como parte de uma sociedade caracterizada, sucessivamente, como 

pós-massacre dos armênios, pós-Primeira Guerra, pós-segunda-Segunda 

Guerra Mundial, pós-Shoah, pós-Gulag, pós-guerras de descolonização, pós-

massacres no Camboja, pós-guerras étnicas da ex-Iugoslávia, pós-massacre 

dos Tutsis. Mas esse “pós”, continua Seligmam-Silva (2005, p. 63), não deve 

levar a crer, de modo algum nenhum, em algo próximo da ideia de superação, 

ou do passado que passou: “Estar no tempo ‘pós-catástrofes’ significa habitar 

essas catástrofes (...) A catástrofe choca-se sempre novamente contra nós: 

vamos de encontro às catástrofes”.  

No horizonte da nossa história, da formação do nosso país, podemos 

também empregar o termo pós: pós-colonial, pós-escravidão, pós-Estado Novo, 

pós-Ditadura-Civil-Militar. Esse passado violento gera necessariamente um 

presente marcado por cicatrizes, algumas fechadas, outras abertas, mas ambas 

marcam de maneira inexorável o presente: por um lado, porque toda cicatriz 

funciona como índice ontológico de que o passado e o crime são reais44; por 

outro lado, as cicatrizes desses crimes colocam no horizonte do passado visado 

pelo presente uma demanda ética, arrastam o crime ao presente. A cicatriz, 

assim como o espectro, é o que sobrevive do passado, aquilo que de alguma 

maneira atravessou a morte: um índice espectral do passado, seu “teor 

testemunhal”45. Nossa formação histórico-social, marcada por um violento 

                                                           
próprio presente: “se a vivência passada fosse acessível, não seria objeto de conhecimento, pois, 
quando era presente, esse passado era como o nosso presente, confuso, multiforme, 
ininteligível” (RICOEUR, 2010, p. 163). Nestes termos, o conhecimento sempre chega “tarde 
demais”. 
44 “As cicatrizes têm o estranho poder de nos lembrar que nosso passado é real. Os 
acontecimentos que as causas jamais podem ser esquecidos, podem?” (MCCARTHY, Cormac. 
Todos os belos cavalos. Tradução de Marcos Santarrita. Rio de Janeiro: Alfagarra, 2017.)  
45 Marcio Seligman-Silva (2003) afirma que a literatura testemunhal não é apenas um gênero 
dentro da literatura, mas toda literatura seria ela mesma testemunhal. Como bem diz Benjamin 
(2012, p.245) todo documento da cultura é documento da barbárie, testemunha uma barbárie. 
Logo, toda literatura possui um teor testemunhal, variando conforme a intensidade. Nas palavras 
de Marcio Seligman-Silva (2003, p.29): “O testemunho deve ser visto como um elemento da 
literatura que aparece de modo mais claro em certas manifestações literárias do que outras”. E 
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processo de colonização, de escravidão e ditaduras deve ser entendida como 

“resultado de um processo intensamente truculento, cujas consequências se 

fazem sentir até o presente, pois suas dores nunca foram inteiramente 

superadas” (GINZBURG, 2010, p. 133, grifo nosso)46. O presente é um corpo 

marcado de suturas, algumas delas ainda latejando e sangrando. 

Maria Rita Kehl, no artigo “Tortura e Sintoma Social”, afirma que – embora 

não seja fácil operar com a categoria de um inconsciente social, pois em 

psicanálise a ideia de sintoma social, segundo ela, é controversa, já que a 

sociedade não pode ser analisada da mesma maneira que um sujeito: “o sintoma 

social não tem outra expressão senão aquela dos sujeitos que sofrem e 

manifestam, singularmente ou em grupo, os efeitos do desconhecimento da 

causa de seu sofrimento” (KEHL, 2010, p. 124). 

 

São “inconscientes”, em uma sociedade, tanto as passagens de sua 
história relegadas ao esquecimento – por efeito de proibições explícitas 
ou de jogos de conveniência não declarados – quanto as demandas 
silenciadas de minorias cujos anseios não encontram meios de se 
expressar. Excluído das possibilidades de simbolização, o mal‑estar 
silenciado acaba por se manifestar em atos que devem ser decifrados, 
de maneira análoga aos sintomas dos que buscam a clínica 
psicanalítica (KEHL, 2010, p. 124-125, grifos meus) 

 

“Relegadas ao esquecimento”, “atos que devem ser decifrados”. As 

passagens da nossa história estão saturadas de mortos relegados ao 

esquecimento, não-conscientes, não simbolizadas na narrativa historiográfica, 

almas condenadas, ainda não libertas (como na imagem evocada por Ranciére, 

logo acima). Relegados ao esquecimento que sofrem de uma dupla violência: a 

violência do próprio crime e a violência de um esquecimento institucionalizado. 

Como nos lembra Márcio Seligman-Silva (2016): “A história do Brasil é uma 

história de apagamento da violência, de não inscrição da violência”.47 Essa 

                                                           
talvez fosse o caso de pensar, em pesquisa posterior e que extrapolaria o horizonte desse 
trabalho, se toda literatura também não comporta uma lógica espectral. 
46 GINZBURG, Jaime. Escritas da tortura. In: TELES, Edson; SAFATLE, Vladimir (orgs.). O que 
resta da ditadura? – a exceção brasileira. São Paulo: Boitempo, 2010. p. 133-150. 
47 “Existe a construção de uma história monumental, heroica, onde nossos grandes mitos 
pertencem às classes superiores. Isso vem desde o genocídio indígena, que começou em 1500, 
e está aí até hoje. E desde que a população africana veio para o Brasil para ser escravizada e 
até hoje tem uma situação de disparidade sócio-econômica. Mesmo os governos chamados de 
esquerda não pararam esse processo. E isso existe também em relação às nossas ditaduras: 
tanto com relação à de Getúlio Vargas, quanto à última, de 1964 a 1985, não temos espaço para 
a memória. Nesse sentido, a cultura brasileira é sui generis.” SELIGMAN-SILVA in: VILELA, 
Soraia. “A história do Brasil é uma história de apagamento da violência, de não inscrição da 
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amnésia institucional, esse esquecimento à força, esse acúmulo de histórias 

soterradas produz uma espécie de fundo sombrio que se propaga livremente nas 

sombras, nas trevas, mas que volta de maneira involuntária e se manifesta como 

sintoma a ser decifrado: pois aquilo que é empurrado à força para o 

esquecimento acaba sempre retornando à superfície, como retorna o espectro 

do pai de Hamlet, exigindo a lembrança, como também retornam os fantasmas 

dos negros cruelmente violentados e assassinados durante à escravidão, nas 

histórias e causos de fazendas mal assombradas que sobrevivem no imaginário 

cultural. E mais: como retornam, na Literatura, em especial na literatura de ficção 

histórica, a força espectral desse passado carregado de crimes.48 

Almas à espera de libertação. O historiador enquanto necromante, um 

“Édipo psicanalista” que se debruça sobre os “atos que devem ser decifrados”, 

que busca clarear essas regiões esquecidas ou intencionalmente apagadas. 

Uma imagem que pode talvez ser sintetizada nessas palavras de Horkheimer: 

  

Quando se está no mais baixo degrau, exposto a uma eternidade de 
tormentos que vos infligem outros seres humanos, alimenta-se como 
um sonho de libertação o pensamento de que virá um ser, que se 
manterá em plena luz e vos fará chegar à verdade e à justiça. Vós não 
tendes a necessidade de que isso se produza durante vossa vida, nem 
durante a vida daqueles que vos torturaram até a morte, mas um dia, 
qualquer que seja ele, tudo será reparado. (...) É doloroso ser 
desconhecido e morrer na obscuridade. Clarear essa obscuridade, 
essa é a honra da pesquisa histórica (HORKHEIMER apud LÖWY, 
2005, p.51) 

 

Embora as metáforas de Horkheimer falem muito de luz, de clarear, 

operando, portanto, no campo semântico da razão esclarecida, esse anônimo 

desconhecido que morre na obscuridade, esse morto (esse passado) oculto, 

não-sabido, almas atormentadas (eis a equivalência de Rancière, citado logo 

acima, entre morte e inconsciente – e fico mesmo pensando se não seria o caso 

                                                           
violência”. Cultura da Lembrança. Goethe institut. Dezembro de 2016. Disponível em: 
https://www.goethe.de/ins/br/pt/kul/fok/cul/20880092.html Acesso 10/10/2017. 
48 Aleide Assmann (2011, p.188) no monumental Espaços da recordação, traz um tópico em que 
trata da evocação de espíritos, da figura do espectro como metáfora da memória. Pretendo 
desenvolver essa ideia de maneira mais demorada no segundo capítulo, onde analisarei de 
maneira mais cuidadosa, a partir de Derrida (1994), isso que tenho chamado de lógica do 
espectro. Em todo caso, a partir da leitura de Heiner Müller, Assmann diz que: “Heiner Müller 
busca o passado traumático como a matéria de que se fazem não só os pesadelos, mas também 
a literatura”. 
 

https://www.goethe.de/ins/br/pt/kul/fok/cul/20880092.html
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se adotar o termo inconsciente histórico49) não se deixa ser eternamente 

rasurado, apagado completamente: impõe uma espécie de herança, dívida, 

sobrevive enquanto espectro obsedando o presente. Então seria mesmo o caso 

aqui correr o risco de pensar, a partir dos teóricos acima, uma espécie de 

herança culpabilizante da memória histórico-cultural, que opera 

fundamentalmente na chave de um inconsciente histórico, pois o passado 

guarda sempre um índice secreto, um núcleo duro que ressoa enigmático. Não 

se pode dizer, afirma Maria Rita Kehl (2009, p. 25), “que o inconsciente freudiano 

seja estritamente individual”. Isto porque o inconsciente é linguagem, e não 

existe linguagem privada:  

As formações do inconsciente, como fenômenos da linguagem, são 
tributárias da estrutura desse órgão coletivo, público, simbólico que é 
a língua em suas diferentes formas e usos. No Seminário 14: a lógica 
do fantasma, Lacan radicalizou essa relação ao propor a fórmula “o 
inconsciente é a política” (KEHL, 2009, p. 25, grifo nosso). 

 

O inconsciente histórico é político porque o homem é um animal que fala 

– para lembrar a expressão de Aristóteles – e está envolvido e atravessado pela 

linguagem. E nesse recorte que a linguagem faz do Real, há sempre um resto 

irredutível, vestígio, por simbolizar (KEHL, 2009, p. 25). Esse elemento não 

simbolizado, não-conhecido, pulsa e se propaga nas sombras. 

Se por um lado o passado, assim como o “Real”, não pode ser apanhado 

em sua totalidade, “tal como ele de fato foi”, por outro lado cresce uma espécie 

de bile negra espiritual, que se alimenta desse gesto bruto do esquecimento 

voluntarista, do esquecer à força, daquilo que se faz empurrar intencionalmente 

(e de maneira criminosa) ao campo do não-sabido (inconsciente), pela violência 

da morte silenciada e emudecida.  

Tal material acabará, no entanto, sempre retornando, intempestivamente, 

escapando de uma forma ou de outra: pois não se escolhe esquecer, não se 

                                                           
49 Se aqui se faz necessário empregar o termo inconsciente numa perspectiva coletiva, o faço 
sem qualquer relação com a teoria de Jung: o que chamo aqui de inconsciente cultural, ou 
inconsciente histórico, é a própria memória social, uma memória cujos vestígios, rastros e índices 
podem ser encontrados na materialidade da memória: tantos nas ruínas, nos arquivos e 
documentos, como na memória oral, na historiografia, nos monumentos, na cultura popular e 
erudita, pois se todo documento da cultura, todo material que é guardado serve de índice para 
uma barbárie que se tenta esquecer e recalcar, pode-se deduzir que há um lastro não-
consciente, não-sabido em tudo aquilo que foi empurrado para o campo desse não-saber. Claro 
que essa ideia é um tanto quanto arriscada e carece de uma melhor fundamentação, mas como 
a argumentação desenvolvida aqui demonstra, a lógica do espectro implica, em certa medida, 
em uma dinâmica involuntária da memória social. 
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subjuga totalmente a memória à vontade, particular ou coletiva. A revelia de 

qualquer esforço de esquecimento voluntarista, a coisa50 sempre retorna à 

superfície.  

 

Ela retorna compulsivamente – na cabeça de uma sociedade culpada 
e que não entende a sua história. Como Freud afirmou – na linha de 
Nietzsche: “o que permaneceu incompreendido retorna; como uma 
alma penada, não tem repouso até encontrar resolução e libertação” 
(SELIGMAN-SILVA, 2005, p. 73). 

 

Essa sociedade culpada que não entende sua história, assombrada por 

almas penadas, “atormentadas”, demanda um historiador naquele sentido de 

Rancière (2014, p. 94): “um Édipo psicanalista”. Pois antes de ser aquele que 

mata o pai e desposa a mãe, Édipo é o libertador da cidade: aquele que enfrenta 

e derrota a esfinge, decifra, desfaz enigmas, liberta as almas atormentadas, da 

então amaldiçoada Tebas das sete portas. 

A partir dessas considerações, arrisco dizer que talvez a personagem 

mais significativa do romance O marechal de costa não seja nem Floriano, nem 

a cozinheira, mas um personagem miúdo da história do Brasil, o cadete Silvino 

de Macedo. Resgatado por Passos (2016) no romance – nos lembra Carol 

Almeida (2016) em seu ensaio –, Silvino de Macedo foi a primeira vítima de uma 

execução ilegal promovida pelo Estado brasileiro. José Luiz Passos, andando 

pelo Sebo do Brandão, “ali bem perto de onde Clarice Lispector havia morado 

no Recife, achou esse panfleto sobre um personagem estranhamente sumido 

dos livros de História” (ALMEIDA, 2016, p.13).  

 

Era mais uma de suas férias no Brasil desde que se mudara 
definitivamente para a Califórnia para ser professor universitário lá. O 
pequeno livrinho lhe chama a atenção. Está ali o sujeito que havia se 
rebelado, praticamente sozinho, contra aquilo que ele dizia ser uma 
traição à Constituição brasileira que, naquele momento, previa eleições 
no caso de a presidência estar vaga antes de completados dois anos 
de mandato. Floriano, o vice, não obedece essas regras. Silvino o 
intima a renunciar, caso contrário vai disparar fogo contra a cidade do 
Rio de Janeiro de dentro da fortaleza de Santa Cruz (ALMEIDA, 2016, 
p.13).  
 

                                                           
50 Uso o termo coisa, aqui, em referência direta à Hamlet. Quando o espectro aparece nas torres 
do castelo, os guardas dizem: “Hoje a coisa apareceu de novo”. Na abertura do segundo capítulo 
desse trabalho, há uma leitura mais demorada dessa aparição do espectro. 
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Ora, é possível ver aqui uma semelhança: como essa figura miúda da 

história, aparece, retorna, salta de maneira espectral, diante do escritor, de modo 

mesmo involuntário, numa espécie de acaso significativo, como as cartas de 

Luizinho aparecem ao narrador Luiz Ruffato, apesar de todo o esforço para 

esquecê-las, ignorá-las, em De mim já nem se lembra, livro que comentaremos 

no próximo capítulo deste trabalho. Se o espectro de José Célio, personagem do 

romance de Ruffato, habita as cartas que interpelam o narrador, em um 

procedimento interno a trama do romance, o espectro de Silvino de Macedo vai 

além: interpela o escritor José Luiz Passos. Espectros que habitam as coisas, 

presos ora numa carta, ora num folheto. É impossível não lembrar aqui de uma 

passagem de Proust que, creio, se articula a essa operação espectral: 

  

Acho muito razoável a crença céltica de que as almas daqueles a quem 
perdemos se acham cativas em algum ser inferior, em um animal, um 
vegetal, uma coisa inanimada, efetivamente perdidas para nós até o 
dia, que para muitos nunca chega, em que nos sucede passar por perto 
de uma árvore, entra na posse do objeto que lhe serve de prisão. Então 
elas palpitam, nos chamam, e, logo que as reconhecemos, está 
quebrado o encanto. Libertadas por nós, venceram a morte e voltaram 
a viver conosco. 
É assim com nosso passado. Trabalho perdido procurar evocá-lo, 
todos os esforços de nossa inteligência permanecem inúteis. Está 
oculto, fora de seu domínio e de seu alcance, em algum objeto material 
(na sensação que nos daria tal objeto material), que nós nem 
suspeitamos. Esse objeto, só do acaso depende que o encontramos 
antes de morrer, ou que não o encontremos nunca (PROUST, 2006, 
grifos nossos).  

 

Como podemos ver no trecho acima, a própria dinâmica da memória 

involuntária proustiana – que está próxima da noção benjaminiana de 

rememoração (Eingedenken)51 – que só do acaso depende, partilha de uma 

dinâmica semelhante a da prática necromante (lendo esse trecho para além de 

qualquer crença mística-religiosa literal, mas como metáfora da memória, isto é, 

do modo como a relação com objetos podem evocar um morto, isto é, uma 

memória sensorial – um odor, um sabor, um rastro fugidio de luz), como também 

partilha da lógica espectral da irrupção incontrolável do passado no presente, da 

                                                           
51 “A memória enquanto Eingedenken interrompe o fluxo contínuo do tempo, marcando nele o 
instante abrupto no qual o passado salta no presente, como um tigre: é essa memória que 
Benjamin identifica tanto em Proust quanto nos cultos e rituais, memória que é ao mesmo tempo 
rememoração e comemoração” (DOUEK, 2013, p. 203-204). 
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interpelação que a aparição de um espectro impõe.52 Ela não se rende ao 

voluntarismo da razão consciente (mas da mesma forma que não se controla o 

que se lembra, também não se controla totalmente aquilo que se esquece). Por 

outro lado, esse que nós nem suspeitamos se assemelha muito a trama 

inconsciente, o reino no qual governa a memória involuntária. Outro ponto de 

semelhança dessa noção de almas habitando coisas, essas lembranças presas 

em seres inanimados, é a questão da libertação das almas do passado, através 

de um “Édipo Psicanalista”, de que fala Rancière (2014, p. 95)53, o que seria, por 

outro lado, também semelhante à libertação desses passados possíveis54 que 

sobrevivem ainda agora, soterrados, os quais seria necessário escavar55 e 

despertar: pois toda ruína, esse resto, vestígio que habita a soleira entre passado 

e presente, é assombrada por um espírito que clama por ser libertado.56 Em O 

Marechal de Costas, esse espírito é Silvino de Macedo. 

                                                           
52 Embora seja possível traçar semelhanças com a lógica do espectro, claro que é necessário 
guardar a especificidade própria a noção proustiana de memória e da leitura que fazem seus 
comentadores. Nas palavras do próprio Proust (2006, p. 511): “Para mim, a memória voluntária, 
que é sobretudo uma memória da inteligência e dos olhos, não nos dá, do passado, mais que 
faces da realidade; mas se um cheiro, um sabor encontrados em algumas circunstâncias 
totalmente diferentes, despertam em nós, à nossa revelia, o passado, passamos a sentir o quanto 
esse passado era diferente daquilo que acreditávamos lembrar, e que nossa memória voluntária 
pintava, como os maus pintores, com cores sem realidade”. Proust também afirma que a 
memória involuntária é a única que interessa ao artista, justamente porque ela opera por 
semelhanças: “Depois, porque nos trazem de volta as coisas numa dose exata de memória e 
esquecimento” (2006, p. 512). Essas questões estão longe das questões do espectro. O que une 
esses termos, por outro lado, é sua dinâmica: tanto a memória involuntária como o espectro, 
operam, “à nossa revelia”. A diferença é que a lógica do espectro, como a entendo aqui, é a 
lógica da memória cultural. E se o gatilho que dispara a memória involuntária é sensação, um 
cheiro, um sabor, a do espectro é um espanto.  
53 Tal articulação também pode ser sustentada porque partilha de uma fonte comum: é Michelet 
que Rancière (2014, p. 95) cita diretamente ao falar desse despertar dos mortos, da mesma 
forma que nos informa a nota de rodapé do texto de Proust (2006, p. 70).  
54 A verdade do passado, segundo a leitura que Jeanne-Marie Gagnebin faz das teses de 
Benjamin, “reside antes no leque dos possíveis que ele encerra, tenham eles se realizado ou 
não” (GAGNEBIN, 1982, p. 52). 
55 Como nos lembra Assmann (2011, p.174-175), Freud comparou o trabalho do psicanalista com 
trabalho do arqueólogo que escava uma habitação destruída ou enterrada. Ambos reconstituem 
o passado a partir do “acréscimo e da montagem de restos remanescentes”. Por outro lado, a 
partir de Benjamin, Assmann (2011, p.177) adverte que o material escavado não é um passivo e 
aquele que escava um ativo. A memória é menos um instrumento e mais um medium: a memória 
é um medium do vivido. De nossa parte, diria que é no mínimo tentador essa ideia da memória 
como medium, pois no horizonte da religião, como o espiritismo, o medium, ou “cavalo” da 
umbanda, é justamente aquele que empresta a voz aos espíritos obsessores. Esses espíritos 
atormentados – e que nos atormentam – que ainda vivem presos numa região semi-imaterial, no 
limiar entre o nosso mundo e verdadeiro mundo espiritual, que essas religiões chamam, 
justamente, de “Umbral”.  
56 “Odores, sabores, sons persistem e subsistem como almas encerradas em algum objeto, e 
quando o acaso nos coloca em contato com tal objeto, elas dele se desprendem, e nos oferecem 
o passado que ali estava preso. Essa memória, por assim dizer, corporal, memória inscrita nas 
sensações (o gosto de um bolinho mergulhado no chá, um passo dado em falso, o barulho de 
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“Silvino Honório de Macedo, ou Silvino de Macedo e Brito, ou Silvino de 

Macedo Lisboa, conforme consta em seus poucos lançamentos no livro de 

registo da Escola [de Aprendizes de Pernambuco]”, nos diz o narrador do 

romance de Passos (2016, p. 136), “é filho natural de José de Macedo”. Essa 

imprecisão do registro oficial dos documentos, (três nomes, local de nascimento 

e filiação), é problematizada pelo romance, 

 

Ali está sua primeira súmula. Filiação, Maria da Conceição. Origem, 
Pernambuco. Idade estimada, catorze anos. Cor, branca. Olhos, 
castanhos. Estatura, a crescer. Cabelos, pretos. É guarda-marinha 
alistado em setembro de 1882 e desligado um ano e meio depois, 
quando então, recém-egresso, passa a catraieiro no cais da Lingueta 
(...) Esses são os fatos apurados por um advogado, o dr. Vicente 
Ferrer, em causa póstuma. Mas, nos documentos menos oficiais, os 
fatos discordam nos detalhes. Silvino nasce no Beco do Jiló, em 
Goiana, cidade canavieira. É mestiço. O pai não assina o registro de 
nascimento. Alfredo de Carvalho, nome abonado da história regional, 
é quem melhor o descreve. Era baixo, franzino, moreno, rosto quase 
imberbe, marcado por cicatrizes de varíola, os olhos pequenos, muito 
negros, brilhantes, em que se espelhava a energia de sua alma  
(PASSOS, 2016, p. 136).  

 

Se no lançamento da Escola, levantado pelo advogado, os olhos eram 

castanhos, na versão de Alfredo de Carvalho57, menos oficial, os olhos ficam 

negros e “reluzentes”. Em uma terceira descrição, cuja fonte é Sergio Corrêa da 

Costa58, a quem o narrador chama de “outro observador distante”, a personagem 

histórica de Silvino aparece com os olhos vivos, meio que fundindo as duas 

fontes anteriores: “marujo, moreno branco, franzino alto e forte, bastardinho 

orgulho de farda e família, rosto imberbe e olhos castanhos, de forte clarão 

negro, é absolutamente indescritível (PASSOS, 2016, p. 137, grifo nosso). Essa 

oscilação errática das fontes, principalmente aos detalhes miúdos, que 

discordam entre si, longe de ser algo acidental, esconde mesmo um problema, 

já que: “A verdade de qualquer relato mora nos detalhes” (PASSOS, 2016, p. 

147). Se os detalhes discordam – e a verdade mora neles – a verdade do 

passado é marcada pela discordância, pelo conflito. 

                                                           
uma colher) traz repentinamente de volta um passado que parecia morto. O passado vem, 
libertado, ressuscita, com violência, com força, bruscamente, ele vem quase sem ser chamado, 
sem convite, irrompe em nossa vida, no “tempo de agora”, no solo de hoje, no presente, 
interrompendo o tranquilo curso do tempo, salta para o presente, num instante que o salva.” 
(DOUEK, 2013, p. 196) 
57 Alfredo de Carvalho (1870- 1916) foi um engenheiro, folclorista, historiador brasileiro. 
58 Sérgio Correia Afonso da Costa (1919-2005) foi um advogado, diplomata e historiador 
brasileiro, oitavo ocupante da Cadeira nº 7 da Academia Brasileira de Letras.  
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Ao encadear a citação de fontes historiográficas, não é a descrição 

exaustiva, ideal historicista, que marca a postura do narrador. O narrador não 

quer apreender Silvino tal como ele foi. Mas, sim, a própria imprecisão dos 

documentos, que são eles também relatos, mesmo quando assumem um traço 

de retórica objetiva, como na enumeração da ficha da escola. Todavia, o detalhe 

é sempre revelador: “forte clarão negro”, “reluzentes” apontam para um sujeito 

que “amotinado, praticamente só” (PASSOS, 2016, p.138) se colocou no 

caminho do Marechal Floriano.  

Cabe aqui uma breve digressão – e um retorno aos mortos – sobre o 

procedimento de citação direta, sobre o modo como aparecem no romance os 

textos historiográficos: Passos (2016) não usa aspas, ou notas de rodapé ou 

qualquer marcação gráfica, seja para o discurso direito das personagens, seja 

para as transcrições e citações diretas de textos historiográficos. Se podemos 

pensar o texto, qualquer texto, sob a metáfora do tecido, pelo menos 

visualmente, ao abrir mão de aspas, travessões e outras marcações, em O 

Marechal de costas estamos diante de um tecido sem pontos de costura 

expostos. As citações estão ali, mas fundidas à voz do narrador, que reverbera 

uma espécie de coral. O efeito que essa imagem de um texto visualmente liso e, 

ao mesmo tempo, coralizado, provoca, arrisco dizer, não é de modo algum o 

paradigma do mosaico, de cacos reunidos: é do sutil apagamento, ou rasura, 

dos planos históricos, isto é, a desestabilização das camadas de um tempo 

anterior e outro posterior59. Se as aspas marcam sempre uma hierarquia entre o 

texto presente e o texto anterior que é evocado (pois as aspas dão o direito de 

falar, como também sustentam a autoridade e reforçam a voz daquele que fala), 

ao abrir mão delas, é como se essa fronteira assumisse traços difusos. Isso 

também é um detalhe: e “A verdade de qualquer relato mora nos detalhes. Que 

ano é este, 1815, 1893, 2013?”, pergunta o narrador (PASSOS, 2016, p. 147). 

As vozes dos mortos, aqueles que viveram antes de nós, e dos vivos, aqueles 

que habitam o presente, estão juntas, num coral fúnebre, porque os mortos 

continuam espectralmente a habitar o presente. E o que de fato se acumula, 

inexoravelmente, no decorrer da história, são mais e mais mortos. A carga 

espectral dos presentes futuros, assim como número de túmulos em um 

                                                           
59 Basta lembrar que, em seu ensaio, Carol Almeida usa o termo “imagem única”, ao falar da 
concepção de história que permeia o romance (ALMEIDA, 2016, p. 12). 
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cemitério, tende necessariamente a inchar, ressaltando o caráter 

essencialmente necromante da história: “De fato”, afirma Paul Ricoeur (2007, p. 

376, grifo nosso), “de que modo poderíamos negligenciar o simples fato de que, 

na história, só se lida com os mortos de outrora?”. A ficção histórica, que não é 

outra coisa senão a Literatura e a ficção operando no horizonte da história, 

necessariamente assume essa premissa de dialogar com os mortos. 60 

Voltando à Silvino de Macedo: nos desdobramentos da Revolta da 

Armada61, em 1893, “com bandagens e uma longa cicatriz no rosto” (PASSOS, 

2016, p. 141, grifo nosso), recebe do almirante Custódio o comando da corveta 

Guanabara e “metralha lanchas e torpedeiras fiéis ao presidente. Espalha-se no 

Rio o mito de um marujo-caveira, que tomou a fortaleza de Santa Cruz no ano 

passado, e agora quer destruir Niterói e a Capital Federal” (PASSOS, 2016, p. 

151, grifo nosso). Ora, o que é um marujo-caveira senão uma espécie de morto-

vivo? 

                                                           
60 Esse procedimento de não usar marcas gráficas como travessão e aspas no discurso direto é 
algo que Passos (2012) já havia feito em seu livro anterior, o premiado O sonâmbulo amador. O 
que defendo aqui é que esse procedimento produz um efeito diferente no caso de O Marechal 
de costas, ao lidar, além dos diálogos, com a citação e transcrição inúmeros de textos 
historiográficos, isto é, a voz dos mortos, aqueles que vieram antes de nós. 
61 “Iniciada em 1893, a Revolta da Armada teve seus antecedentes dois anos antes, em 3 de 
novembro de 1891, quando o primeiro presidente da República, marechal Deodoro da Fonseca, 
sem conseguir negociar com as bancadas dos estados, especialmente os produtores de café 
(São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais), fechou o Congresso Nacional. Unidades da Marinha 
se sublevaram e, sob a liderança do almirante Custódio José de Melo, ameaçaram bombardear 
o Rio de Janeiro. Para evitar uma guerra civil, em 23 de novembro Deodoro renunciou. O vice-
presidente, marechal Floriano Peixoto, assumiu seu lugar e não convocou eleições presidenciais, 
conforme previa o artigo n° 42 da Constituição para o caso de vacância do cargo em menos de 
dois anos após a posse do presidente. Sua alegação era que tal norma valia para presidentes 
eleitos por voto direto, e tanto Deodoro como ele próprio haviam sido eleitos indiretamente, pelo 
Congresso Constituinte. Mesmo assim, foi acusado de ocupar a presidência ilegalmente, e o 
primeiro movimento de oposição veio em março de 1892, quando 13 oficiais-generais divulgaram 
um manifesto em que exigiam a convocação de novas eleições. O manifesto acusava Floriano 
Peixoto de armar “brasileiros contra brasileiros” e denunciava desvio das “arcas do erário público 
a uma política de suborno e corrupção”. O movimento foi sufocado, e seus líderes, presos. Parte 
deles foi mandada para a cidade de Tabatinga, no interior do estado do Amazonas. Em 6 de 
setembro de 1893, um grupo de oficiais da Marinha voltou à carga. Eram liderados pelo almirante 
Custódio de Melo, que ocupara os ministérios da Marinha e da Guerra no governo de Floriano e 
pretendia candidatar-se a presidente da República. No grupo estava também o almirante 
Eduardo Wandenkolk, ministro da Marinha no governo de Deodoro e senador pelo Distrito 
Federal, que fora preso e reformado por ter assinado o manifesto dos 13 generais um ano antes. 
No dia 7 de setembro, o diretor da Escola Naval, almirante Luís Filipe Saldanha da Gama, aderiu 
publicamente ao movimento, declarando-se favorável à volta da monarquia. Além das denúncias 
contra a política florianista, que não pacificava as rivalidades regionais, os oficiais da Marinha 
sentiam-se desprestigiados diante do Exército, força de origem dos dois primeiros presidentes, 
Deodoro e Floriano. No dia 13 de setembro começaram assim os bombardeios aos fortes do 
litoral fluminense em poder do Exército.” Ver: SILVA, Beatriz Coelho. Atlas Histórico do Brasil. 
FGV. Disponível em http://atlas.fgv.br/verbetes/revolta-da-armada Acesso: 10/10/2017.  

http://atlas.fgv.br/verbetes/revolta-da-armada
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O caráter espectral de Silvino de Macedo também é ressaltado por outro 

elemento: as execuções ilegais praticadas pela mão de ferro da República 

nascente, inclusive com a ocultação dos corpos e apagamento dos rastros. Em 

Pernambuco, nos diz o narrador, havia dois grupos rebeldes, um deles 

simpatizantes dos revoltosos da Armada. Esse grupo de simpatizantes foi 

perseguido e exterminado: 

 

Nos últimos dias de 1893, cinco marinheiros são supliciados no paiol 
da Imbiribeira. Caminham a pé, descalços, da cela ao lugar de 
execução. A um deles, que tinha sede, negaram água. Tudo isso 
informa Dr. Vicente Ferrer. A ordem era enterrar os cadáveres a 
cinquenta metros do lugar do suplício, em covas sem marca e campo 
aberto, deixando a grama crescer por cima, para que as sepulturas se 
percam. Essa informação foi transmitida aos supliciados. Entre eles, o 
praça Isácio Coati tem apenas catorze anos (PASSOS, 2016, p. 160, 
grifo nosso). 

 

Esse apagamento dos rastros, prática comum em regimes totalitários – 

seja nos campos de concentração nazistas ou nas ditaduras sul-americanas, 

com o desaparecimento dos opositores –, é aqui antecipado de maneira cruel 

pela Primeira República, que nasceu justamente com um discurso 

pretensamente progressista, contra a velha Monarquia.  

Violência não inscrita, esse apagamento impossibilita aos mortos ocupar 

um lugar: mortos sem lugar, sem túmulo. Eis a dupla violência: da execução e 

do apagamento. Ora, o que são mortos sem sepultura, sem lugar? Mortos mal 

enterrados: espectros, fantasmas. E aqui, cabe notar com atenção, essa 

permanência fantasmal reverbera no interior da linguagem, no núcleo duro da 

frase, no próprio tempo verbal: “Isácio Coati tem apenas catorze anos” (grifo 

nosso). Seu espectro continua presente, nos diz o verbo “tem”, como continua 

presente, na repetição do que não foi elaborado, não-inscrito na memória, essa 

prática sintomática e rotineira: o gesto violento e criminoso sobrevive ainda hoje, 

no assassinato de jovens pelas mãos do Estado, em especial pela Polícia Militar. 

62 

                                                           
62 A não simbolização dessa violência – seja por não-inscrever o crime na memória histórica ou 
no próprio gesto de não conceder um lugar ao morto, que seria o túmulo, provocam a sinistra 
repetição dos crimes. De acordo com Maria Rita Kell, (2010, p. 126): “Não há reação mais nefasta 
diante de um trauma social do que a política do silêncio e do esquecimento, que empurra para 
fora dos limites da simbolização as piores passagens da história de uma sociedade. Se o trauma, 
por sua própria definição de real não simbolizado, produz efeitos sintomáticos de repetição, as 
tentativas de esquecer os eventos traumáticos coletivos resultam em sintoma social. Quando 
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O próprio Silvino de Macedo foi vítima desse procedimento de 

apagamento. Ao desembarcar em Pernambuco, já longe das batalhas do Rio de 

Janeiro – e afastado do Exército, ele é reconhecido justamente por sua cicatriz.  

 

As denúncias e a execução do inquérito são realizadas longe da 
opinião pública, à luz da madrugada, em recinto desabitado. Sem 
aviso nem juízo prescrito pelas leis marciais da época. Silvino é 
fuzilado por um pelotão de linha, sem mais pessoa ou corpo civil que 
testemunhasse o procedimento. O estado de sítio não prevê 
execução sem juízo, a lei marcial não autoriza exceções no 
julgamento de civis. Silvino tem baixa do Exército registrada em 
ordem regular, portanto não é militar, tampouco flagrante espião, não 
comete crime no estado de Pernambuco. Deveria responder, como 
civil, pelos crimes cometidos no Rio de Janeiro. Mas o General Leite 
de Castro nomeia um conselho militar e, as quatro da tarde do 
sábado, inicia o inquérito (PASSOS, 2016, p. 162). 

 

Julgamento às escuras, sem testemunhas. Rastros apagados. Um civil 

julgado ilegalmente por militares. Se não houve testemunhas à época (senão os 

próprios juízes e carrascos criminosos), e se o julgamento ocorreu à margem da 

lei, é o próprio narrador onisciente do livro de Passos (2016, p.162-163) que 

agora torna-se uma espécie de testemunha e juiz da história, ao reconstruir 

essas cenas através de artifícios ficcionais. Ele monta os diálogos, penetra na 

cabeça das personagens: “Silvino cai no chão e recebe um chute na barriga. Por 

um instante perde o ar, não vê nem ouve. O mundo se cala. (...) O marechal 

Floriano é uma presença nas salas, em todos os cantos em que vão os soldados” 

(PASSOS, 2016, p. 162, grifo nosso). O pai de Silvino, José de Macedo, é 

chamado então ao quartel. Ali, encontra o filho algemado, nu, de cócoras no 

chão. “Um cheiro de urina e fezes escapa pelas frestas da porta” (PASSOS, 

2016, p. 163). Pensa em pedir a clemência a Floriano, mas desiste.  

 

É seu filho, não é? O tenente da guarda pergunta. Por que isso ele 
disse que era. É ou não é seu filho? 
Passam pela cabeça de José de Macedo as peripécias do pequeno 
Silvino, brincando, vestido de marinheiro, como nas fotos a gosto do 
século. 
É seu filho, não é? 

                                                           
uma sociedade não consegue elaborar os efeitos de um trauma e opta por tentar apagar a 
memória do evento traumático, esse simulacro de recalque coletivo tende a produzir repetições 
sinistras.” Aqui Maria Rita Kell trata da Ditadura Civil-Militar, mas essa noção parece se 
desdobrar sobre toda a nossa história, que não é outra coisa senão um acúmulo de práticas 
violentas: colonização, escravidão, Estado Novo e Ditadura Civil-Militar, como também a 
permanente violência contra movimentos opositores (MST), a grupos marginalizados (índios, 
quilombolas, negros e moradores das periferias) ou contrário a lógica dos centros do poder.  
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Ali está Silvino, com seu rostinho simiesco e doce, o riso acre e olhos 
ternos, parecendo cego, desejando a queda dos marechais. 
É não, tenente, diz Zé de Macedo. Meus filhos estão em casa, já lhe 
disse (PASSOS, 2016, p. 163). 

 

Chega então um telegrama de Floriano, ordenando o fuzilamento: “Fuzile 

sem formalidades” ou “faça fuzilá-lo antes do amanhecer” (PASSOS, 2016, p. 

163). E tal como os cinco marinheiros supliciados no ano anterior, caminha a pé, 

rumo ao paiol da Imbiribeira. Leva um primeiro tiro e cai no chão, mas não morre. 

Silvino gira o corpo, e se contorce no chão, com o peito estourado: “O ordenança 

dá um passo para trás, de rosto contrariado, afasta as botas, estica o braço e 

dispara um tiro espalhando a cabeça de Silvino no piso do paiol” (PASSOS, 

2016, P. 168, grifo nosso). O marujo-caveira encontra seu fim. 

É nas próprias palavras do Dr. Vicente Ferrer, que serve de fonte 

historiográfica ao narrador para relatar esses casos de execução, que a questão 

do morto e do túmulo volta ao livro com toda sua força. 

 

Quando visitei a sepultura dos supliciados da Armada, no Recife, 
dominava-me a mais cruel tristeza pelo prematuro passamento de meu 
único filho, fato ocorrido em janeiro do mesmo ano, e, à memória dele 
e a meus sentimentos de católico, prometi trabalhar para que os restos 
dos desgraçados fossem colocados em lugar sagrado. Floriano já 
havia deixado a presidência. E não constava oficialmente que tivessem 
havido fuzilamentos em Pernambuco, nem que houvesse inumano 
nenhum no campo da Imbiribeira Dirigi-me ao general Travassos e 
ainda este negou-me licença, porque poderia a exumação dar lugar a 
algum barulho (PASSOS, 2016, p. 171, grifo do autor). 

 

Dar lugar. Colocar os mortos em seu lugar é justamente dar lugar a uma 

ausência. Como nos lembra Paul Ricoeur (2007, p. 278), é em termos de lugar 

que se fala da sepultura, mas ela não é apenas essa espécie de lugar à parte da 

sociedade, os cemitérios onde os despojos dos vivos voltam ao pó: “Ela é um 

ato, o de enterrar” (RICOEUR, 2007, p. 377). 

 
Esse gesto não é pontual; não se limita ao momento do enterro; a 
sepultura permanece, porque permanece o gesto de sepultar; seu 
trajeto é o mesmo do luto que transforma em presença interior a 
ausência física do objeto perdido. A sepultura como lugar material 
torna-se, assim, a marca duradoura do luto, o resumo do gesto da 
sepultura (RICOEUR, 2007, p. 377). 

 

Gesto, marca duradoura, escrita. É esse gesto da sepultura, dirá Ricoeur 

(2007, p. 377), que a historiografia transforma em escrita. A escrita da história 
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entendida como rito de sepultamento, o livro como uma espécie de sepultura, na 

esteira daquilo que afirma Michel de Certeau. 

Mas o que, efetivamente, esse livro de Passos (2016) sepulta?  

Em parte, sepulta Silvino de Macedo, que foi enterrado num jazido sem 

nome, onde estava apenas escrito: “Um cupim”, denominação designada aos 

túmulos de abolicionistas, que prestaram serviços à causa da libertação. Pois 

hoje, “quem folheie as fotografias de revistas da época”, nos diz o narrador 

(PASSOS, 2016, p. 171), “encontra apenas homens mortos. Mas entre eles não 

está Silvino”. Agora, ele está. 

Mas lembro aqui da hipótese de leitura levantada pelo escritor e crítico 

Cristhiano Aguiar (2016), de que esse seria “o primeiro grande romance-sintoma 

da crise, trauma e miséria que têm assolado a nossa esquerda”. Afirmei, 

anteriormente, que esse diagnóstico era difícil de refutar.63 E de fato é. Pois O 

Marechal de costa – a despeito das boas intenções do autor, que busca, senão 

intervir, pelo menos se posicionar frente àquilo que, não sem razão, tem sido 

chamado de golpe,64- no fim das contas, parece então se erguer como um 

túmulo, o primeiro livro onde está enterrado aquele sonho de um país mais justo, 

que sonharam tantos brasileiros,65 aquele sonho que começou a ser sonhado na 

articulação de uma frente ampla, que reunia cientistas sociais, artistas, gente de 

vários estratos sociais, onde, então se dizia, a esperança poderia vencer o medo. 

Levando a hipótese de Aguiar (2016) às últimas consequências, arrisco dizer 

que O Marechal de costa poderia muito bem ser lido como uma espécie de 

túmulo do lulismo.66 E talvez seja essa a razão – intencional ou não – de Passos 

                                                           
63 Ver página 30. 
64 Essa tese do golpe é amplamente defendida em livros já citados aqui. Historiadores pela 
democracia e Por que gritamos golpe?. Ora, mesmo que o processo de afastamento tenha 
seguido os ritos jurídicos, a formalidade legal, por outro lado, é possível inferir que a agenda 
imposta pelo novo governo, que bate recordes de impopularidade, não possui respaldo na 
população. Uma pesquisa do Ibope divulgada no dia 5 de abril de 2018 aponta que 87% das 
pessoas ouvidas pelo instituto desaprovam o governo Temer. O número de pessoas que 
aprovam é 9%. Com esses números, é possível inferir que dificilmente uma agenda de desmonte 
do Estado como essa passaria pelo crivo de uma eleição democrática. Essa tese do golpe 
ganhou grande repercussão com do desfile da escola de samba Tuiuti, que encenou a narrativa 
da tomada do poder, no carnaval 2018, assim como o movimento de professores e 
pesquisadores universitários, que ofereceram, em diversas universidades do país, uma disciplina 
intitulada “O golpe de 2016”. 
65 Nesse sentido, José Célio, personagem de De mim já nem se lembra, encarna o proto-sonho 
dessa esquerda esperançosa. 
66 Lulismo é um conceito desenvolvido pelo sociólogo André Singer em diversos artigos. 
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(2016) arrastar para o interior da obra o discurso agonizante, à beira da morte, 

de sua última representante e testemunha: 

 

Dilma disse, Cassar em definitivo meu mandato é como me submeter 
a uma pena de morte política. Este é o segundo julgamento a que sou 
submetida em que a democracia tem assento, junto comigo, no banco 
dos réus. Na primeira vez, fui condenada por um tribunal de exceção. 
Daquela época, além das marcas da tortura, ficou o registro, em uma 
foto, da minha presença diante de meus algozes, num momento em 
que eu olhava de cabeça erguida enquanto eles escondiam os rostos, 
como medo de serem reconhecidos e julgados pela história. Hoje, 
quatro décadas depois, não há prisão ilegal, não há tortura, meus 
julgadores chegaram aqui pelo mesmo voto popular que me conduziu 
à presidência. Hoje eu só temo a morte da democracia (PASSOS, 
2016, p. 195, grifo nosso). 

 

Morte política. Morte da democracia. Reconhecidos e julgados pela 

história: pois todos nós somos e seremos sempre julgados pelo tribunal da 

história, independente da própria vontade. A despeito da retórica inerente ao 

lugar de fala da presidente, e evitando aqui qualquer juízo que extrapolaria os 

objetivos desse trabalho, esse é um discurso que, por sua própria natureza 

oficial, necessariamente, entra na história, e a história não é outra coisa senão o 

reino dos mortos: como também habitam o reino dos mortos os demais 

discursos, textos e fontes, intercalados no tecido do romance. Um romance que 

funciona também como uma espécie de arca fúnebre da história-passado 

recentíssimo do país, do sonho que sonharam tantos brasileiros, algo que pode 

ser sintetizado pela fala da cozinheira, que sonha “encontrar um país que não 

me apunhale” (PASSOS, 2016, p. 199). Uma arca fúnebre que recolhe as ruínas 

dos últimos afetos da esquerda depositado no Partido dos Trabalhadores (PT). 

Pois o que são esses discursos de Dilma, recolhidos pelo romance, senão as 

ruínas do último resquício daquela esquerda esperançosa eleita em 2002, e 

capturada agora no exato momento em que desmorona do alto do poder e 

despenca ao rés-do-chão? O que é essa tagarelice impertinente do professor, 

descolada da realidade e incapaz de mobilizar os afetos, senão a ruína do 

espectro intelectualizado da esquerda nacional impotente e inarticulada diante 

do horizonte de retrocesso? 

Assim, caminhando no sentido de uma síntese deste primeiro capítulo, o 

romance aqui estudado não nos ensina nada de novo sobre o Marechal Floriano 

Peixoto, mesmo porque, escrever uma “biografia é como adivinhar pelas costas 
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o rosto de alguém (...) Quando ela se vira, pode ser outra. Pode ser, aliás, o 

contrário, como uma estátua que estranha o rosto de seu modelo vivo” 

(PASSOS, 2016, 197). O Marechal de costas foge, portanto, da pretensão 

historicista de apresentar o passado “como ele de fato foi” (BENJAMIN, 2012, p. 

243). Tampouco o romance investiga exaustivamente cada detalhe das 

manifestações de Junho, dispondo causas, consequência e seus 

desdobramentos numa cadeia linear de causalidade. Como um sismógrafo 

conectado ao presente, a forma do romance internaliza os abalos da hora 

histórica, produz uma espécie de ficção à queima-roupa. Irrompe, então, do 

espelhamento de épocas, da fricção entre os tempos, uma crítica contundente a 

noção de progresso, uma crítica que relampeja, agora, “no momento de um 

perigo” (BENJAMIN, 2012, p. 243), quando o slogan do progresso positivista 

volta como Uma ponte para o futuro.  

Por outro lado, reverbera na obra uma espécie de verdade, uma verdade 

histórica mais profunda, que é a verdade necessária a todo romance que se 

pretende efetivamente histórico, segundo a hipótese que defendo nesse 

trabalho: revelar, na sua forma e conteúdo, a lógica espectral da relação entre 

presente e passado. Na forma, esse procedimento se dá pela transcrição e, 

porque não, ressureição de textos mortos; no conteúdo, esses elementos 

aparecem no espelhamento de episódio históricos semelhantes. O problema da 

verdade na ficção história não é, portanto, um problema de representação 

realista do passado, tampouco de figurar na obra o passado como “a pré-história 

do presente”, revelando a luta de classes nas camadas médias da população, 

do paradigma clássico scottiano. O problema da verdade na ficção histórica 

contemporânea é um problema de necromancia, de diálogo com os mortos. Em 

certa medida, de encontrar um lugar para esses mortos, algo que se dá, como 

veremos no próximo capítulo, a partir da escrita, entendida como um rito de 

sepultamento.  
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2. ESPECTROLOGIA: O CARÁTER ESPECTRAL DO PASSADO E A 

ESCRITA COMO RITO DE SEPULTAMENTO 

 

I. A lógica do espectro: o rei num espelho 
 

“Nosso tempo está desnorteado”, Hamlet, Ato I, Cena V. 

 

A cena é conhecida: no reino da Dinamarca, durante a troca das 

sentinelas noturnas, Marcelo pergunta a Bernardo se “essa a noite a coisa 

apareceu de novo”.67 A coisa, no caso, é um espectro, que vem rondando o 

castelo. Horácio desdenha dos guardas: “Ora, ora, não vai aparecer”. Mas então, 

quando a estrela a oeste do polo ilumina a mesma parte do céu da noite anterior, 

uma figura fantasmagórica, com a mesma aparência do falecido rei, surge no 

céu, sob o rumor dos sinos do castelo. “Não te parece o rei? Repara bem”, diz 

Bernardo. “É igual”, diz Horácio, “estou trespassado de espanto e medo”. A 

despeito da insistência das sentinelas para que o espectro fale, e esclareça o 

motivo de profanar os limites entre o mundo dos vivos e dos mortos, impera o 

mais absoluto silêncio. Ao especular sobre a natureza da criatura e sua 

semelhança com o falecido monarca, Horácio conclui que o fantasma é como “o 

rei num espelho”.  

Mas eis que a situação se agrava: o espectro surge pela segunda vez, na 

mesma noite, para o espanto dos soldados. E pela segunda vez o fantasma 

permanece em silêncio. Então desaparece misteriosamente ao cantar do 

primeiro galo, quando os primeiros fios de sol surgem no horizonte. 

Acompanhados de Horácio, as sentinelas contam ao jovem Hamlet sobre as 

aparições. Hamlet resolve ir ele mesmo falar com o tal espectro cuja aparência 

é igual a de seu pai. Na madrugada seguinte, postados na mesma hora em que 

a criatura costuma se revelar, o jovem príncipe vê a cena com seus próprios 

olhos. O fantasma chama por Hamlet. Os dois se afastam e começam a 

conversar. 

                                                           
67 As citações da peça aqui usadas foram extraídas – e levemente adaptadas para prosa, 
conforme a necessidade – da tradução de Millôr Fernandes, e podem ser facilmente encontradas 
na leitura do primeiro ato, Cena I – V (SHAKESPEARE, William. Hamlet. Tradução de Millôr 
Fernandes. São Paulo/SP. L e PM Pocket, 1997) 
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“Fala”, diz Hamlet, “estou pronto para te ouvir”.  

“E também pra me vingar”, diz o espectro, “depois de ouvir”.  

O espectro diz que está condenado a vagar durante a noite. Durante o 

dia, passa fome, no fogo, até que seus crimes tenham se transformado em 

cinzas. “Eu te revelaria uma história cuja palavra mais leve arrancaria as raízes 

da tua alma”, diz o espectro. “Mas esses segredos do sobrenatural não são pra 

ouvidos feitos de carne e sangue”. 

Exigindo vingança, o espectro revela que o motivo de sua morte não foi a 

picada de uma serpente no jardim: fora vítima de um assassinato e o assassino 

agora está no trono. “Teu tio entrou furtivamente, trazendo, num frasco, o suco 

da ébona maldita, e derramou, no pavilhão de meus ouvidos, a essência 

morfética que é inimiga mortal do sangue humano”, diz o espectro, que perdera, 

ao mesmo tempo, a coroa, a rainha e a vida. Antes que sol apareça no horizonte, 

o espectro se despede: “Adeus, adeus, adeus! Lembra de mim”.  

 

*** 

 

Lembra de mim. A lembrança dos mortos está na raiz mesma da literatura, 

pelo menos daquilo que chamamos Literatura Ocidental: essa literatura cujas 

raízes fundadoras são os poemas épicos Ilíada e Odisseia, atribuídos à Homero. 

Se na Ilíada Aquiles vive um dilema fundamental, isto é, morrer velho, repleto de 

filhos e netos, viver uma vida feliz que será rapidamente esquecida pela 

posteridade, ou morrer jovem, no ápice da beleza e juventude, através de uma 

façanha heroica cuja glória será lembrada pela palavra poética para as gerações 

futuras (GAGNEBIN, 2014, p. 15), no coração da Odisseia, por outro lado, a 

relação com a memória dos mortais, da literatura com a morte, daqueles que 

vieram antes de nós, é um dos traços mais fortes: pois toda a luta de Ulisses na 

Odisseia é “uma luta para manter a memória” (GAGNEBIN, 2009, p. 15), para 

vencer o esquecimento absoluto, e isso não é outra coisa senão assumir uma 

espécie de dívida para com mortos, assumir a radicalidade da própria morte e 

da morte dos outros.  

Sabemos que aquilo que nós, muitas vezes, chamamos de Odisseia, é a 

parte central do livro de Homero, os cantos IX, X, XI e XII, a narrativa dentro da 

narrativa, em que Ulisses, na terra dos Feácios, diante da corte do rei Alcino, 
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assume a palavra, que vinha até então em terceira pessoa, e conta suas 

aventuras mais famosas. O centro dessa narração é, nos lembra Jeanne Marie 

Gagnebin (2009, p. 23, grifo nosso), “em termos simbólicos (...) a viagem de 

Ulisses ao Reino dos Mortos”.68 

Esse mergulho na mansão de Hades acontece no Canto XI, em momento 

anterior ao que relata seu encontro com o canto inumado das sereias. Nessa 

descida, cuja orientação veio da feiticeira Circe, Ulisses pretende consultar o 

adivinho Tirésias, cujos olhos cegos, intempestivamente anacrônicos, não 

respeitam a cronologia: são capazes de perfurar os dias e olhar o futuro.69 “A ele 

Perséfone concedeu inteligência ainda após a morte”, diz Circe, “para que ele 

fosse inspirado, enquanto outros adejam como sombras” (HOMERO, 2010, p. 

167)70. Ulisses mergulha no passado, o reino dos mortos, para vislumbrar seu 

futuro. 

Mas para que esses mortos possam falar é necessário evocá-los: depois 

de pronunciar os votos e preces às nações dos mortos, Ulisses degola uma 

ovelha, em um buraco que cavara com sua própria espada, onde “o sangue de 

negros vapores correu” (HOMERO, 2010, p. 172). Esse gesto necromante de 

Ulisses, “mais conhecido por Nekyta, ou seja, sacrifício para a evocação dos 

                                                           
68 Conforme Fernandes (1993, p. 347) a catábase (do grego: katábasis), a descida aos infernos, 
era um topos da literatura antiga. E o mundo subterrâneo, ainda segundo Fernandes (1993, p. 
347, grifos nossos) apresenta-se, nesse contexto, como um lugar onde a verdade pode ser 
encontrada ou, pelo menos, ouvida. Todavia, esse movimento de descida, aprofundamento, foi 
transmitido através dos tempos e ecoou, não apenas na literatura. Segundo Assmann (2011, p. 
185) “De Homero até Hegel e de Freud até Jung, a aventura da memória caracterizou-se como 
uma viagem das profundezas. Com a descida perigosa ao reino da escuridão, até o descensus 
de Fausto para junto das mães, associa-se a ideia de uma outra mensagem, situada entre 
recordação e profecia, e que talvez possa ser mais bem descrita com a formulação paradoxal de 
uma “recordação do novo”, proposta por Walter Benjamin (ASSMANN, 2011, p. 185). Ora, 
Ulisses busca uma recordação (seu gesto de descida ao Hades) que implica o novo (profecia de 
Tirésias). 
69 A memória sacralizada, nos lembra Marcel Detiene (1988, p. 17), é um privilégio de alguns 
grupos de homens, entre eles o poeta, e essa Memória, enquanto divindade, é “uma onisciência 
de caráter adivinhatório; define-se como o saber mântico, pela fórmula: ‘o que é, o que será, o 
que foi’ (...) permite-lhe ‘decifrar o invisível’ (...) é também, sobretudo, a potência religiosa que 
confere ao verbo poético seu estatuto de palavra mágico-religiosa”. Esse mundo mágico-
religioso, ainda segundo Detiene (1988, p. 17), é “o próprio real”. Se Ulisses, ao cantar seus 
feitos na corte, assume a função de aedo, embora ele próprio não consiga perfurar o tempo, e 
prever seu futuro, consegue evocar tal visão, ao evocar o velho Tirésias. Porque, em certa 
medida, descer aos infernos é também uma forma de “decifrar o invisível”.   
70 A tradução da Odisseia que uso aqui, de Jaime Bruna, foi realizada direto do grego, mantendo 
o texto integral, mas disposta em prosa, sem numeração dos versos. Todavia, responde ao meu 
objetivo: que é muito mais a leitura do episódio narrativo, do que a análise ou interpretação 
filológica do verso. De todo modo, essa passagem da descida aos infernos pode ser encontrada, 
em outras edições, no Canto XI entre os versos 326-384. 
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mortos (FERNANDES, 1993, p. 347), como nos lembra Jeanne Marie Gagnebin, 

prefigura o próprio gesto do historiador:  

 

O gesto de Ulisses no Hades – com o qual ele afasta com sua espada 
os mortos desejos de beber o sangue quente da ovelha sacrificada – 
obrigando-os a falar por alguns minutos com o (s) vivo (s) (...), esse 
gesto prefigura o do historiador, cuja pena retraça, ou não, os 
acontecimentos passados, os atos de sofrimentos dos mortos que nos 
precederam. E o “lívido pavor” de Ulisses diante das “inumeráveis 
tribos de mortos”, que se reúnem “soltando gritos aterradores”, talvez 
possa prenunciar também nosso assombro diante da multidão dos 
“sem nome”, como diz Walter Benjamin, daqueles que não lembramos 
e cuja história, deveríamos, no entanto, poder contar (GAGNEBIN, 
2014, p. 16, grifo nosso). 

 

Ora, se esse gesto necromante de Ulisses em certa medida prenuncia a 

função da prática historiográfica, que é fundamentalmente uma prática de 

evocação dos mortos, principalmente depois das catástrofes do século XX (entre 

elas a Shoa), e que, como bem reforça Jeanne Marie Gagnebin, na esteira de 

Benjamin, deveríamos nos lembrar dos “sem nome”, é curioso que a primeira 

alma a falar com Ulisses seja justamente de um morto insepulto: Elpenor.  

 

A primeira alma a chegar foi a de meu companheiro Elpenor; ele não 
fora sepultado sob a terra de largos caminhos, pois nós havíamos 
deixado seu corpo no palácio de Circe, sem pranteio e insepulto, 
premidos por outra urgência. Ao vê-lo, chorei com pesar no coração, 
proferindo aladas palavras, lhe disse: 
- Elpenor, como chegastes as estas nebulosas trevas? Viestes mais 
depressa a pé do que eu com o escuro barco? 
- Filho de Laertes, progênie de Zeus, engenhoso Odisseu, fui 
perturbado pelos maus desígnios de um nume e pelo excesso de vinho. 
Deitado na mansão de Circe, esqueci-me de voltar e descer pela longa 
escada e caí do telhado de ponta-cabeça; o pescoço partiu-se, 
desunindo-se das vértebras, e alma desceu à mansão de Hades. Agora 
te suplico pelos que ficaram para trás e não estão presentes, por tua 
esposa e por teu pai, que te criou quando criança, e por Telêmaco, que 
deixaste sozinho no solar; sei que, saindo daqui da mansão do Hades, 
deterás o bem construído barco na ilha de Eeia; ali majestade, peço 
que te lembres de mim, quando te fores, não partas deixando-me para 
trás, sem pranteio e insepulto, para que eu não te seja motivo de cólera 
divina; sim, crema-me com minhas armas, com todas as que tenho, e 
ergue-me um túmulo à beira do mar cinzento, para informar os pósteros 
sobre este homem desventurado. Faz-me esses obséquios e finca no 
túmulo o remo com que eu remava em vida com meus companheiros. 
(...) 
- O que me pedes, ó desditoso, eu farei e cumprirei. 
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Ficamos sentados os dois assim trocando palavras dolorosas, de um 
lado eu, segurando minha arma por cima do sangue, do outro lado, o 
vulto de meu companheiro, a falar (HOMERO, 2010, p. 172-173).71 

 

Antes que o olhar seja lançado para o futuro é o passado que se manifesta 

(ASSMANN, 2011, p. 185). O vulto falante de Elpenor, essa alma insepulta e 

atormentada – vítima da embriaguez cujo resultado é uma morte violenta – seu 

“pescoço partiu-se, desunindo-se das vértebras” – aparece diante de Ulisses e 

exige um túmulo. Permanecer insepulto é, ao mesmo tempo, não estar 

completamente separado do mundo dos vivos, mas também não estar adequado 

ao mundo dos mortos, aqueles que não estão presentes, é não dar lugar a essa 

ausência. Algo que pode mesmo despertar a “cólera divina”: sem o gesto de 

sepultamento, restaria o mais absoluto nada, o esquecimento total, desaparecer 

como se nunca tivesse existido. Não é, portanto, por acaso que Elpenor é o 

primeiro a aparecer diante de Ulisses. Não podemos chamar esse vulto falante 

de espectro, ou mesmo reduzir sua aparição àquilo que chamados aqui de lógica 

do espectro, mas é inegável que nesse protagonismo da alma errante de Elpenor 

estão alguns proto-elementos que compõe toda aparição espectral. Além de ser 

um ente sem túmulo (mal enterrado), há um pesar: “ao vê-lo”, diz Ulisses, “chorei 

com pesar no coração”.  

Outro índice relevante nessa passagem de descida ao Hades é que 

Elpenor se impõe, ou melhor, interpõe-se, interpela Ulisses, que, por sua vez, 

antes de tratar de seus próprios assuntos, é obrigado a parar, ouvir e prometer 

cuidar da morte do outro: a presença fantasmal do morto coloca-se como 

imperativo incontornável. Assim como o espectro do rei morto em Hamlet, 

Elpenor testemunha a própria morte, impõe-se diante do ouvinte, apresenta-se 

como força incontrolável, ou seja, o ouvinte não consegue ignorá-lo.   

                                                           
71 Claro que há nesse trecho componentes específicos da cultura e da religião grega daquela 
época, cuja análise detalhada não é objetivo desse trabalho. Todavia, basta pensar na função 
imprescindível da memória oral (onde a noção de verdade é aletheia aquilo que, 
necessariamente, não pode ser esquecido, o saber que garante a sobrevivência da unidade 
cultural de um povo), e do culto da tradição (dos mortos) em uma cultura sem escrita, é algo que, 
embora possam ser traçadas semelhanças, guarda uma distância específica com a necessidade 
da memória dos mortos na nossa cultura. Como esclarece Marcel Detiene, a partir de Jean-Pierre 
Vernant, “a memória divinizada dos gregos não responde, de modo algum, aos mesmos fins que 
a nossa; ela não visa, em absoluto, reconstruir o passado segundo uma perspectiva temporal” 
(DETIENE, 1988, p. 16). Todavia, o motivo de evocar essa passagem é mostrar que, em certa 
medida, como diz Jeanne Marie Gagnebin (2014, p. 16), essa passagem de Ulisses prenuncia a 
função do historiador que, hoje, precisa lembrar os mortos. 



76 
 

 

*** 

 

Hamlet começa pelo retorno já esperado do rei morto, nos lembra Derrida 

(1994, p.26-27), um retorno que é, ao mesmo tempo, uma primeira vez e uma 

repetição. Repetição porque “um espectro é sempre um retornante” (DERRIDA, 

1994, p. 27), a coisa que volta dos mortos, mas, cuja aparição na peça, pela 

primeira vez, anuncia-se como uma repetição de uma outra aparição que já está 

dada, em um tempo anterior à própria narrativa da peça, anterior as palavras do 

texto: “Então me diz - esta noite a coisa apareceu de novo?”72, pergunta Marcelo, 

antes que o espectro de fato se manifeste, pela primeira vez, na peça, e tome o 

corpo das palavras, algumas falas adiante: “Entra o Fantasma”73. O fantasma 

assombra o castelo “desde à véspera da peça (...), não se tem meios de controlar 

suas idas vindas porque ele começa por retornar (DERRIDA, 1994, p. 27, grifos 

do autor). É preciso guardar esses dois primeiros elementos do espectro: ele é 

uma coisa incontrolável, ele é uma coisa que não respeita a tranquilidade de um 

tempo linear. 

Na leitura que faz de Espectros de Marx, Leyla Perrone-Moisés (2016, p. 

150), define o espectro como um morto mal enterrado, que volta para cobrar 

alguma coisa: é o passado que se recusa a morrer. O texto de Derrida (2014) é 

fruto de uma conferência cujo problema era a então atualidade do pensamento 

de Marx, o lugar do marxismo num mundo Pós-URSS e “pós-histórico” – como 

havia anunciado o então best seller dos anos 1990, Francis Fukuyama. Derrida 

recorre tanto à passagem do Manifesto (“um espectro ronda a Europa”), como 

ao fantasma do pai de Hamlet para fundar sua reflexão sobre os espectros. Na 

raiz da questão do espectro está a questão da justiça. 

 
Se me apreço a falar longamente de fantasmas, de herança e de 
gerações de fantasmas, ou seja, de certos outros que não estão 
presentes, nem presentemente vivos, nem para nós, nem fora de nós, 
é em nome da justiça. Da justiça onde ela ainda não está, ainda não 
está presente, aí onde ela não está mais, entenda-se, aí onde ela não 
está mais presente, e aí onde ela nunca será, não mais do que a lei, 
redutível ao direito. É preciso falar do fantasma, até mesmo ao 
fantasma e com ele... (DERRIDA, 1994, p. 11). 

 

                                                           
72 Hamlet, Ato I, Cena I. p. 14. Grifo nosso. 
73 Idem. 
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Falar do, ao e com, sob o imperativo da justiça. E se falar com os mortos 

é falar com o passado, é necessário também falar do passado, falar ao passado 

e até mesmo com o passado. Justiça para com o passado, mas, também, ao 

mesmo tempo, justiça para com o presente, justiça para o futuro, justiça para 

além da mera lei. 

A espectrologia de Derrida não se restringe exclusivamente ao campo 

do marxismo (PERRONE-MOISÉS, 2016, 151), tanto que Leyla Perrone-Moisés 

usa essa noção em outro plano: para tratar de uma certa tendência naquilo que 

ela chama de literatura da “modernidade tardia”, (i.e, a Literatura 

Contemporânea), que é em certa medida assombrada pela literatura “anterior”, 

aquilo que a autora designa como “alta modernidade”. A tese central é que as 

principais formas que a literatura contemporânea tem assumido são 

dependentes do passado. Isso se deve ao fato de que nossa época tem uma 

carga histórica gigantesca nas costas. Para a autora, os procedimentos como 

citação, reescritura, fragmentação, colagem, metaliteratura, ironia, “todas 

remetem à história e às obras desse passado” (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 

149). Ou seja, a produção contemporânea se faz, necessariamente, a partir de 

uma relação direta com discursos e formas pré-existentes. Isso explicaria, 

portanto, não apenas a recorrência de escritores contemporâneos em usar 

escritores do passado como personagem, nalgumas vezes fantasmagóricos, 

mas também que as formas literárias da atualidade, tencionam, 

necessariamente, as formas que as antecederam. No próprio romance de 

Ruffato, que se apropria da forma epistolar, esse procedimento acontece. Em 

outros termos: a própria forma epistolar pode ser entendida como um espectro 

que assombra o romance.   

Na espectrologia de Derrida (1994) há três tipos de seres fantasmais: 

spectre, fantôme e revenant. A diferença, esclarece Leyla Perrone Moisés 

(2016), é que enquanto espectro e fantasmas são sinônimos, revenant seria 

“aquele que volta”, assombra, mas não pode ser visto, apenas pressentido 

(PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 152).  

 

Esta Coisa que não é uma coisa, essa Coisa invisível entre seus 
aparecimentos, não a veremos mais em carne e osso quando ela 
reaparecer. Essa Coisa olha para nós, no entanto, e vê-nos não vê-la 
mesmo quando ela está aí. Uma dissimetria espectral interrompe toda 
especularidade. Ela dessincroniza, faz-nos voltar à anacronia. A isso 
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chamamos efeito de viseira: não vemos quem nos olha (DERRIDA, 
1994, p. 22). 

 

“O espectro não é nem o morto nem o vivo; nem o corpo, nem a alma; 

nem o dentro, nem o fora, nem o presente, nem o passado” (SKINNER, 2000, p. 

65). Há algo de furtivo e intempestivo na aparição do espectro (DERRIDA, 1994, 

p.13). Pois “a verdadeira imagem do passado passa voando (BENJAMIN, 2012, 

p.243), “célere e furtiva” (BENJAMIN aput LÖWY, 2005, p.62). E talvez seja 

mesmo necessário assumir o caráter fundamentalmente impreciso dessa noção, 

como a entende Derrida (1994). Uma indecisão que é também inerente ao 

discurso da desconstrução, ao operar com a noção de indecindível74, como nos 

esclarece Skinner (2000), tradutora da obra e pesquisadora do filósofo:  

 
Derrida promove nesse livro o retorno de Marx, estruturado mais em 
uma cadeia textual do discurso desconstrutivo, uma espectografia. 
Essa cadeia remete por iterabilidade do espectro à assombração, do 
fantasma à aparição, e esse deslizamento não permite que se atribua 
identidade definitiva ao espectro (SKINNER, 2000, p. 65). 

   

Essa ausência de identidade da noção de espectro, a constante oscilação 

de uma palavra a outra, no texto de Derrida (2014), seria um bom motivo para 

usar o termo no plural: espectros. Pois sempre são mais de um. Hordas. Legião.  

Furtivo e intempestivo. Os espectros nos olham, em certa medida, de um 

tempo anacrônico: “o espectro primeiramente nos vê” (DERRIDA, 1994, p. 138, 

grifo do autor). Esse efeito de viseira faz com que ele nos veja “antes mesmo 

que o vejamos ou que não o vejamos simplesmente” (DERRIDA, 1994, p. 138). 

 
Sentimo-nos observados, às vezes vigiados por ele, antes mesmo de 
qualquer aparecimento. Sobretudo, e eis aí o acontecimento, pois o 
espectro pertence ao acontecimento, ele nos vê na ocasião de uma 
visita. Ele nos visita. Uma visita atrás da outra, visto que ele volta para 
nos ver, e que visitare, frequentativo de visere (ver, examinar, 
contemplar), traduz bem a recorrência ou reaparição (...) Esta não se 
caracteriza sempre pelo momento de aparição generosa ou de uma 
visão amigável; pode significar inspeção severa ou perseguição 
violenta (...), a frequentação (DERRIDA, 1994, p.138-139).   

 

Essa frequentação, perseguição violenta, coloca a lógica do espectro em 

uma relação não pacífica com o presente (ele nos examina, julga, comtempla), 

afinal, busca justiça, mas, por outro lado, essa violência é também, arrisco dizer, 

                                                           
74 Que torna impossível a totalização, e não há mesmo nada mais totalizante e violento que um 
conceito claro como água. 
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uma espécie de corte, ou interrupção no próprio tempo. Pois se por um lado os 

espectros são seres que vem do passado, sua imaterialidade perfura o tempo: 

estão fora daquele seu tempo de origem – onde morreram, seu cadáver está lá, 

mal enterrado, mas não o espectro. Ele está também nesse agora, nesse outro 

tempo, o presente, dos vivos, sem conseguir se adequar completamente a esse 

nosso tempo. Está e não está. Os espectros não pertencem efetivamente a lugar 

nenhum. Não ocupam um lugar, esse lugar que marca uma ausência, o túmulo. 

Diferentemente dos mortos que estão efetivamente enterrados, no seu devido 

lugar, separados do mundo dos vivos, o espectro parece ser uma espécie de 

aberração: um desvio que perturba a própria temporalidade, borra as fronteiras 

entre passado, presente e futuro. 

 

Há um presente do espectro? Dispõe ele suas idas e vindas conforme 
a sucessão linear de um antes e um depois, entre um presente-
passado, um presente-presente e um presente-futuro, entre um “tempo 
real” e um “tempo diferido”? 
 
Se há alguma coisa como a espectralidade, há razões para duvidar 
dessa ordem tranquilizadora dos presentes, e sobretudo da fronteira 
entre o presente, a realidade atual ou presente do presente e tudo o 
que se lhe pode opor: a ausência, a não-presença, a inefetividade, a 
inatualidade, a virtualidade ou mesmo o simulacro em geral etc. Há 
primeiramente que se duvidar da contemporaneidade a si do presente 
(DERRIDA, 1994, p.60). 

 

Se a aparição espectral e a própria noção de espectralidade, como 

entende Derrida (2014), abalam a ideia de um presente em comum acordo com 

si mesmo – o que não seria outra coisa senão o desmascaramento dessa ideia 

de um presente totalmente pacificado, “presente puro”, “pura presença”, um 

presente que se deseja totalmente emancipado da historicidade, um presente 

quase metafísico, sem fissuras, higienizado de toda carga histórica, e também 

ideológica, das cicatrizes da história, dos crimes, das catástrofes; um presente 

que, ao negar a historicidade, toma a si mesmo como totalmente justificado, por 

meio de uma ligação de causas necessárias encontradas no passado, que se 

desdobram nos trilhos tranquilos do tempo “homogêneo e vazio”, como supõe a 

visão de história positivista e historicista, no diagnóstico-crítico de Walter 

Benjamin –, se o espectro abala a noção de um presente em comum acordo, é 

porque o espectro e a espectralidade são, fundamentalmente, potências 

desestabilizadoras: quebram a falsa solidez do presente, desmascaram a própria 
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noção de um passado “acabado”, heroico, justificado, isto é, sem culpa. Se 

emprego aqui o termo lógica do espectro ao tratar dessa coisa, esse termo se 

remete diretamente a essa força desestabilizadora: o espectro é ele mesmo o 

índice de uma memória histórica recalcada, um índice de uma história outra 

submersa, não-sabida, o índice de um passado que precisa ser libertado, a 

aparição dos mortos que precisam ser recolhidos.  

Furtivo, intempestivo, descontínuo: o espectro vem das trevas que 

envolvem o presente. Pois se o cortejo triunfal dos vencedores avança sobre 

uma legião de corpos derrotados lançados ao chão (BENJAMIN 2012, p. 244), e 

se esse mesmo cortejo tem a constante necessidade de apagar esse desacordo, 

pacificar esses crimes, recalcar o lado sombrio de seu passado e do seu 

presente75, ou seja, necessariamente ocultar esses corpos (concretamente, 

como nas ditaduras ou na Shoah, ou simbolicamente, na prática historiográfica, 

ao chamar seus crimes de progresso ou de “bens culturais”) os espectros, 

furtivos e intempestivos, não respondem a essa lógica dos corpos pacíficos. Os 

espectros são os rastros ao mesmo tempo imateriais e materializados desses 

crimes: levantam-se e assustam e fazem debandar os cavalos que arrastariam 

a tranquila carruagem triunfal do progresso rumo ao futuro. 

A lógica do espectro revela uma memória histórico-cultural marcada pela 

culpa. Se o cortejo triunfal dos vencedores (BENJAMIN 2012, p. 244) carece 

necessariamente da dinâmica do recalque (KEHL, 2010, s.p.)  para continuar a 

avançar, a história é marcada pela culpa. Em relação ao tempo redimido, um 

estado atual da história, nos diz Benjamin (2016, p. 28),76 é sempre um estado 

de culpa: a culpa, nessa perspectiva, ultrapassa qualquer relação de causa e 

efeito com o passado. A culpa é uma interpelação, um olhar que vem do por vir.  

 

A categoria suprema da história do mundo, que garante a univocidade 
dos acontecimentos, é a culpa. Cada momento da história é marcado 
pela culpa e implica culpa (...) Um estado do mundo (...) é apenas, e 
sempre, culpa (na sua relação com um outro, que vem depois dele) 
(BENJAMIN, 2016, p. 28). 

 

                                                           
75 De acordo com Maria Rita Kehl (2010, s.p.) “A construção de uma interpretação da história 
entendida do ponto de vista ‘dos vencedores’ exigiria, nos termos da psicanálise, um 
procedimento de recalque da dívida simbólica em relação às lutas (derrotadas) dos 
antepassados destes mesmos vencidos, fascinados pelo cortejo dos poderosos.” 
 
76 Fragmentos (filosofia da história e política), da coletânea de textos O anjo da História, 2016. 
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Cada evento da história ganha seu contorno de univocidade, seu caráter 

único, por uma interpelação que vem do porvir, do tempo redimido. Essa 

interpelação mostra que, em certa medida, “Cada época sonha com a época 

seguinte”77; sonha porque é atiçada por ela: o futuro atiça o passado. Justiça 

alguma, para além da mera Lei (DERRIDA, 1994, p.11-12, grifo do autor), 

“parece pensável sem o princípio de alguma responsabilidade, para além de todo 

presente vivo, nisto que desajunta o presente vivo, diante dos fantasmas 

daqueles que já estão mortos ou ainda não nasceram”. O tempo está fora dos 

eixos, e a pergunta “Para onde iremos amanhã?”, essa pergunta nos chega do 

porvir: “voltada para o porvir, indo em sua direção, vem também daí, provém do 

porvir” (DERRIDA, 1994, p. 12). O tempo está fora dos eixos. Pois se o porvir é 

a procedência dessa pergunta, “este porvir deve ser, assim como toda 

procedência, absolutamente e irreversivelmente passado. ‘Experiência’ do 

passado como por vir” (DERRIDA, 1994, p. 12). Esse momento espectral não 

pertence mais ao tempo linear, este instante não é dócil ao tempo, é furtivo e 

intempestivo (DERRIDA, 1994, p. 12-13). É o próprio relampejar da memória no 

momento de um perigo, é o corte e a interrupção do avanço do cortejo triunfal: 

escovar a história a contrapelo até que o passado entregue toda carga explosiva 

de futuro que ele esconde. 

 

*** 

 

Há três maneiras de lidar com o espectro: 1) fazer o trabalho do luto, 

colocando o espectro num túmulo, preciso e identificável; 2) nomear o espectro, 

torná-lo conhecido, falar com essa voz; 3) trabalhar o espectro e fazer dele um 

espírito, naquela concepção de Valéry, espírito no sentido daquilo que tem o 

poder de transformação e, assim, tirar algo novo do espectro e transmiti-lo ao 

futuro (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 152). 

Ora, o luto, que é um dos motivos fortes de romance que leremos aqui, 

um luto que se dá no entrecruzamento do plano existencial e público, não é outra 

coisa senão tentar ontologizar os restos, torná-los presentes, identificar os 

despojos, localizar os mortos: “É preciso saber. É preciso sabê-lo. Ora, saber é 

                                                           
77 Michelet, citado por Benjamin, em Paris, a capital do século XIX, nas Passagens (BENJAMIN, 
2006, p.41) 
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saber quem e onde, saber de quem é propriamente o corpo e onde repousa – 

pois ele deve permanecer no seu lugar. Em lugar seguro” (DERRIDA, 1994, p. 

25, grifos do autor). Enquanto esse trabalho com o espectro não é realizado, sua 

carga recai sobre o presente: o espectro é o índice espectral da culpa, o eco das 

vozes dos protestos do passado reverberando e interpelando violentamente o 

presente. Pois o espectro é, também, uma metáfora da memória (ASSMANN, 

2011, p. 188). 

 

Se a recordação, e é disso que se trata, contém um potencial de afeto 
que não cabe sob o esquecimento redentor, mas que se deve excluir 
da consciência do recalcamento, então se anuncia o retorno da 
memória como acontecimento demoníaco. Nesse caso suspende-se o 
controle voluntário da consciência, e processo de recordação passa a 
seguir os ritmos de uma energia imanente. A imagem dos fantasmas 
presta-se a significar essa estrutura procedimental involuntariamente 
coerciva das recordações (ASSMANN, 2011, p. 187, grifo nosso). 

 

A lógica do espectro, enquanto metáfora da memória, opera na chave de 

uma coerção que, involuntariamente, ressurge e interpela o presente. Se 

lembrarmos da passagem de Ulisses no Hades, quando Elpenor interpela o 

aventureiro e exige ser lembrado e sepultado, e também do próprio fantasma do 

rei morto, que, além de ser lembrado, exige ser vingado, em Hamlet, o que 

vemos aqui é esse poder de um passado impacificado, em retornar: esse 

passado que o cortejo dos vencedores tenta em vão esconder e recalcar. Se ao 

ato de recalque segue inapelavelmente o retorno do que foi recalcado, nos diz 

Assmann (2011, p. 188), na esteira de Freud, esse esquecer não pacificado são 

os mortos que não descansaram, “por terem sido assassinados ou ficarem 

insepultos”: 

 

Eles retornam como aparições, como fantasmas (...) Um passado 
impacificado ressurge de forma inesperada e assombra o presente 
como um vampiro. Para Heiner Müller, o fantasma de Banquo ou de 
Hamlet, que atormenta o filho no terraço do castelo, é ele mesmo uma 
metáfora da memória (...) um passado irresolvido e inconcluso que 
sobrevive tácito e interdito de geração em geração. Ao contrário de 
Nietzche, que considera descartável o peso do passado e pretende 
extirpá-lo com a força viril do esquecimento autoconfiante, Heiner 
Müller busca o passado traumático como a matéria de que se fazem 
não só os pesadelos, mas também a literatura. Seu tema é o trauma 
coletivo, a culpa recalcada pela sociedade que ele, com suas peças, 
reconduz violentamente à consciência a partir de um presente que 
negligenciava a memória do passado e dos antepassados. Ele encena 
esse retorno do que estava recalcado no estilo do romance gótico, 
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como assombração pelos mortos, que atormentavam os vivos como 
aparições, espectros, fantasmas (ASSMANN, 2011, p. 188). 

 

 

Ora, mas como a reflexão desenvolvida no capítulo anterior já sugeriu, a 

lógica do espectro não precisa necessariamente se restringir a aparição literal 

de fantasmas no enredo do romance. Essa aparição pode ser mais sutil, tão sutil 

como um ato falho, que precisa ser decifrado. Mais que a aparição concreta de 

“fantasmas enquanto fantasmas”, enquanto personagens sobrenaturais, é mais 

seu teor espectral, sua lógica de aparição que orienta a relação da ficção que se 

ocupa da história: pois antes de existir dentro romance, essa culpa existe na 

história, na sociedade, na cultura; história, sociedade e cultura que oferecem não 

apenas a condição de possiblidade de escrita desse mesmo romance, mas 

também sua leitura e recepção. Se o problema da verdade na ficção histórica 

contemporânea, como vimos no primeiro capítulo, é um problema de 

necromancia, de diálogo com os mortos, esse gesto necromante que o romance 

histórico toma de empréstimo da historiografia (partilha com a historiografia), 

esse gesto não é, necessariamente, como nos romances, ou filmes, que se auto 

intitulam exclusivamente de “fantasia” ou “terror”, tributário da criação de 

personagens que sejam literalmente fantasmas e espíritos: o romance deve 

antes problematizar a relação do passado com o presente nessa lógica do 

espectro. Para tanto, poderá contar com fantasmas literais, espectros errantes, 

ou não, como foi o caso de O marechal de costas. Pois pode acontecer de um 

romance apresentar personagens sobrenaturais e de modo algum problematizar 

a relação do passado com presente nessa lógica do espectro: conceber um 

tempo pacífico, sem tensão, ou resumir o drama da culpa e da morte ao 

minúsculo universo de um drama exclusivamente particular. 

Se a leitura de Assmann (2011, p.187-190) mostra que aparição de 

fantasmas em uma obra da arte pode metaforizar um problema que está para 

fora dela, ou seja, que está na cultura, na memória social e na história – esse 

problema da relação com um passado marcado pela culpa que se quer ocultar 

no presente, um presente que seguirá injusto e sobrecarregado enquanto essa 

culpa não for elaborada, o caminho que tenho perseguido aqui é, justamente, ler 

e decifrar esses índices espectrais no romance histórico contemporâneo: pois 
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seu gesto, reafirmo, é um gesto fundamentalmente necromante, já que na 

história só se lida com mortos de outrora. 

No livro de Ruffato (2015), como veremos logo a seguir, a potência do 

espectro se manifesta, principalmente, de duas formas: no trabalho do luto em 

relação à morte do irmão – com quem é preciso falar; como também nos rastros 

da Ditadura Civil Militar. Passemos, pois, à leitura da obra. 

 

II. Os espectros de Luiz Ruffato 

 

II 

 

Em Ficção Brasileira Contemporânea, o crítico e pesquisador Karl Erik 

Schollhammer (2009, p. 55), afirma que o trabalho de Ruffato se desdobra sob 

duas vertentes: o experimentalismo modernista e um realismo engajado. No livro 

em questão, esse experimentalismo é mais evidente na primeira parte, 

“Explicação Necessária”, enquanto o “realismo engajado” reverbere mais forte 

no tom coloquial das cartas de José Célio. Aqui, um exemplo extraído do primeiro 

parágrafo do livro: 

 

Como cresceu, essa menina!, Como está linda! O chapéu puído do 
meu pai avivava uma conversa com o motorista do táxi, E aí, seu 
Moreira, muito serviço? Arrastando a mala para o cimento do terreiro, 
meu cunhado anunciava, Comprei aquelas duas caixas de cerveja e 
arrumei uma pinga que, ó! Fevereiro maltratava o jardinzinho de rosas, 
beijos, gerânios, cravos, girassóis, azaleias, hibiscos. Suados meninos 
sem camisa, renunciando à bola, debruçavam sua curiosidade nos 
muros da casa. Vizinhas acudiam, em visitas beija-flores que 
esfiaparam o resto da tarde (RUFFATO, 2015, p. 11) 

 

Nessa primeira parte, o tom experimental vem da fusão dos diálogos na 

torrente da narrativa, em um procedimento de composição que beira ao discurso 

indireto livre, ao mesmo tempo em que em esbarra no limiar da prosa poética. O 

engajamento, por sua vez, vem da escolha da focalização. As figuras humanas, 

e próprio espaço da narrativa, são marcados pelo ambiente da classe 

trabalhadora. Na segunda parte, quando José Célio assume a narrativa, o tom 

da narração muda. Emulando a voz de um torneiro mecânico, desaparece a 
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torrente poética em tom experimental. No seu lugar, surge essa prosa direta e 

coloquial, como seria a prosa de um trabalhador: 

  

Lá em Leopoldina, esperando o ônibus que vinha de Alegre, veja só o 
nome da cidade, e eu numa tristeza que dói, eu fiquei besta num canto, 
com uma vontade danada de pegar minha mala e voltar para casa, 
abraçar a senhora e o pai, a Lúcia, o Luisinho, e falar, não, não quero 
voltar não, mas eu sei que não posso fazer isso, que a gente não 
escolhe os caminhos e que meu dever é tentar ganhar a vida em São 
Paulo (RUFFATO, 2015, p. 39) 

 

A trajetória da personagem José Célio se confunde com a trajetória do 

próprio Ruffato, narrador, como a do Ruffato autor. Em entrevista recente78, o 

escritor mineiro explicita suas ambições literárias:79 “Eu tive dois problemas 

antes de começar a escrever”, diz o escritor. “Um, era questão de conteúdo, que 

era mais clara”. Segundo o autor, sua origem, filho de uma lavadeira analfabeta 

e de um pipoqueiro semianalfabeto, além de ele mesmo ter trabalhado como 

torneiro mecânico e outras profissões braçais, despertaram seu interesse pelo 

universo da classe média baixa. “Pra mim sempre foi muito claro que era esse o 

universo que eu queria tratar literariamente”. Na mesma entrevista, Ruffato diz 

que o grande problema era como tratar disso: “Se eu fosse discutir isso usando 

a forma do romance burguês, eu estaria traindo o projeto em si. Por que o 

romance burguês, ele é criado, ele é inventado, ele é intuído para dar margem a 

uma visão de mundo da burguesia que estava surgindo no Séc. XVIII, como a 

classe revolucionária. Pra mim, essa forma não dá conta de uma visão de mundo 

que não seja burguesa”. Essa busca pela forma se materializou no romance Eles 

eram muitos cavalos (2001), cujo recorte da cidade da metrópole expressa um 

universo fragmentado e instável, que se manifesta através de um discurso 

poético desestabilizado, uma espécie de imagem não visível da caótica São 

Paulo, que não reproduz nem imita, uma imagem de pensamento 

(SCHOLLHAMMER, 2009, p. 81). 

                                                           
78 Entrevista realizada pelo canal Sorbonneparis4, no Youtube: Um dedo de prosa com Luiz 
Ruffato - Parte 1 Disponível: https://www.youtube.com/watch?v=MJJRpI5XWRY Acessado: 
14/09/2016. 
79 Schollhammer usa também a fala do escritor, tomando por base uma outra entrevista, mas 
que expressa a mesma ideia. Segundo o crítico, essa fala de Ruffato evidencia “uma consciência 
lúcida quanto aos desafios expressivos” (2009, p. 55). 

https://www.youtube.com/watch?v=MJJRpI5XWRY
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De mim já não se lembra dá continuidade à poética de Ruffato. O livro foi 

publicado pela primeira vez em 2007, pela editora Moderna, numa série 

paradidática voltada para alfabetização de jovens adultos.80 O livro era 

classificado como literatura infanto-juvenil. A segunda edição, revista, ampliada 

e definitiva, conforme informa a folha de rosto, foi publicada pela Companhia das 

Letras, em 2016, e deixou de ter a categorização de infanto-juvenil. Tomamos 

essa edição como material de nossa reflexão. 

 

III. Explicação necessária 
 

“Mudo, larguei-a desamparada, espectro flutuando no colchão” 

(RUFFATO, 2016, p. 15). 

 

 

De mim já não se lembra está dividido em três partes. Naquilo que 

podemos chamar de prefácio, intitulado “Explicação necessária”, o narrador, 

que tem o mesmo nome do autor, vai visitar a família em Cataguases, interior de 

Minas. Sua mãe falece e ele encontra a caixa de cartas do irmão, em 2001, mas 

só as abre em 2003. Na segunda parte, intitulada “As cartas”, a narrativa é 

conduzida pelas próprias cartas de José Célio, endereçadas à mãe, e que 

mostram um jovem torneiro-mecânico que se mudou para Diadema, no início 

dos anos 1970, e depois faleceu num trágico acidente de carro. A terceira parte, 

intitulada “Apêndice”, é uma espécie de epílogo: é uma carta de Ruffato ao 

irmão, um acerto de contas, datada de 2008, quando a morte do irmão completou 

30 anos. 

A narrativa começa, portanto, pelo meio. Cronologicamente, o tempo 

representado é 2001. A voz usa o tempo verbal no passado. Está, portanto, 

narrando dalgum ponto no futuro, em retrospecto. Essa primeira parte é narrada 

em primeira pessoa, por uma voz que tenta enfeixar o passado numa narrativa. 

                                                           
80 “Escrito em 2007 para um programa de educação de jovens e adultos, ‘De mim já nem se 
lembra’ está sendo republicado, em versão ampliada, no momento em que o país atravessa uma 
de suas crises mais profundas.” Disponível em http://oglobo.globo.com/cultura/livros/cada-
romance-uma-tentativa-de-reconstruir-historia-diz-ruffato-18960961 Acesso: 14/09/2017. 
 

http://oglobo.globo.com/cultura/livros/cada-romance-uma-tentativa-de-reconstruir-historia-diz-ruffato-18960961
http://oglobo.globo.com/cultura/livros/cada-romance-uma-tentativa-de-reconstruir-historia-diz-ruffato-18960961
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Domesticá-lo. Uma memória que se faz presente, guiada pelo desejo de 

organizar, voluntariamente, o passado.  

Mas tão logo essa voz primeira começa a narrar, se duplica, numa outra 

voz, que aparece em itálico, também em primeira pessoa, à medida que a 

narrativa avança. São flashbacks que irrompem no texto, de um outro tempo, 

anterior a esse tempo representado na narrativa: irrompem involuntariamente, 

desestabilizando, não obedecendo à vontade organizadora da primeira voz, à 

medida que uma lembrança é evocada. Essa voz é a lembrança dentro da 

lembrança: é a voz que encarna a perspectiva de Luizinho, o jovem Ruffato, que 

será também um personagem nas cartas que José Célio envia à mãe, na 

segunda parte do livro. Se essa voz irrompe do passado, involuntariamente, é 

porque há alguma questão não-resolvida, alguma questão suspensa. Essa voz 

duplicada é o primeiro espectro.  

 

Mesmo insistindo todos – eu, minha irmã, Luzimar, Soninha e meu pai 
–, somente em fins de março minha mãe acedeu em de visitar um 
médico, o doutor Wesley, novato, mas já investido de certo renome. 
Ele ouviu suas queixas, Tenho nada não, vim porque o povo teimou, 
auscultou-a, indagou dos pregressos, requereu chapa do pulmão, 
exames de sangue, urina e escarro, ponderando a tuberculose que um 
dia carcomeu a saúde do meu pai. (A madrugada sonolenta espetava 
momentaneamente aos nossos passos, determinados os da minha 
mãe, erradios os meus. O ônibus da Viação Vitória nos abandonava 
em Juiz de Fora e apressávamos a outro que nos desembarcava em 
Santos Dumont, onde meu pai internaram no Sanatório Palmira. Um 
domingo por mês, o trajeto. Minha mãe presenteava-o com 
esperanças: eu, do lado de fora preso, avistava-o ao longe em meio às 
árvores, e, de cócoras, entretinha-me com formigas-cabeçudas, 
paquinhas e lagartixas.) (RUFFATO, p. 15, grifos do autor). 

 

O trecho sem itálico, que abre o parágrafo, é a tentativa do narrador em 

organizar a lembrança num discurso narrativo. Contar os fatos, um depois do 

outro. Mas ao evocar esse passado – um outro passado, explícito pelo uso do 

itálico – irrompe involuntariamente. É a perspectiva de Luizinho que aparece: o 

garoto “preso do lado de fora”, entretido com “formigas-cabeçudas, paquinhas e 

lagartixas”.  

Em sete de setembro de 2001, uma sexta-feira, Ruffato está em Belo 

Horizonte, quando recebe a ligação da irmã, informando sobre o falecimento da 

mãe. Viaja para Cataguases, para o enterro.  
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Antes de o coveiro assentar os tijolos que lacrariam a cripta, afastei-
me barranco abaixo do triste e horrendo cemitério, e meu amigo 
Fernando Cesário me guiou para longe, asilando-me em seu sítio, na 
estrada Cataguases-Miraí. 
Meus pés descalços chapinham – a água ou lama alcança o tornozelo 
– numa espécie de caverna tão escura, que, arregala os olhos, não 
vejo minhas mãos imundas tateando as sombras. Teias de arranha 
lanham meu rosto, em locas guincham ratos famélicos, baratas 
voadoras esbarram em meu corpo nu. Algo me impele e adivinho que, 
à medida que avanço, desmoronam barrancos à minhas costas. O 
buraco se estreita e o ar escasseia, arrasto-me – lamurientas vozes 
orientam minha esperança. Minhas coxas fraquejam, as fontes 
palpitam, ardem os pulmões. Estranhamente não grito; esgana-me, 
parece a aflição. Súbito, os braços envolvem-me as pernas: estou 
pronto (RUFFATO, p. 17-18, grifos do autor). 

 

A imagem aqui é ainda mais forte e fica ainda mais patente o caráter 

involuntário, expresso em um discurso indireto livre. Enquanto no trecho de 

abertura o narrador se afasta do cemitério, na lembrança involuntária (ou 

fantasia), ele penetra o interior da terra. Quer pegar esse mistério que é a morte, 

esse espectro dependurado nos nossos ombros desde daquele choro primeiro 

que anuncia a chegada ao mundo. Mas não dá para abraçar esse fantasma: ali 

ele encontra baratas, aranhas, a falta de ar. E sua única esperança – essa fé 

precária diante de algo que ultrapassa nossas forças – é construída na miragem 

de vozes lamurientas, que nada dizem. Então os braços da morte o encontram. 

E ele se sente pronto para desaparecer. 

A questão não resolvida em relação ao irmão fica explícita logo à frente 

nesse texto de abertura. Ruffato encontrou as cartas, em 2001, vagou com elas 

de mudança em mudança, mas não as abriu, não as leu. “Receava-me, 

embrenhado naquele deserto de episódios, afogar-me em traiçoeiras 

lembranças movediças? Talvez. Mas, mais comezinho, julgo que empurrava-me 

o orgulho provocado pelo ciúme” (RUFFATO, 2016, p. 21). Isto porque a mãe 

havia cuidado de preservar aquela memória do filho mais velho. E na perspectiva 

do narrador, tal gesto “implicava renúncia e provação”. O efeito disso era que, 

nos diz Ruffato: ela, a mãe, “distraiu de mim, da minha irmã” (RUFFATO, 2016, 

p. 22). O espectro desse ciúme o impedia de lidar com o luto, em relação ao 

irmão, mas também em relação à mãe e ao pai. São esses fantasmas que 

assombram o narrador. Estão mortos, mas mal enterrados. 

Ao abrir a correspondência em 2003 – cinquenta, ao todo – o narrador se 

dispõe a ler uma por uma, cuidadosamente, as cartas de seu irmão, José Célio, 
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endereçadas à mãe. Cartas escritas nos anos 1970, mas que não terminaram 

de chegar. “Aqui reúno esse passado – modo de reparar meus mortos, que já 

pesam do lado esquerdo: meu irmão, minha mãe, meu pai, aqueles aos quais 

me reunirei um dia. A eles, este livro” (RUFFATO, 2016, p. 22). 

Assim termina a “Explicação necessária”: estamos diante de um livro, de uma 

escrita que não é outra coisa senão uma vã batalha ao redor da morte. Que tenta 

conjurar esses espectros do passado, também presentes, que atormentam o 

narrador: porque a própria morte é o mais traiçoeiro dos espectros. Olha-nos 

desde sempre, na imagem dos mortos que enterramos, mas também nessa 

morte sempre presente, pura potência, sempre por vir. 

 

IV. Os espectros da Ditadura 

 

 

Já na folha de rosto que abre a segunda parte do livro, logo abaixo do 

título “As cartas”, está escrito, em itálico uma enigmática frase: “Para você, que 

já me esqueceu” (RUFFATO, 2016, p. 23). Quem disse isso? De quem é essa 

voz? Se endereça a quem?  

Não é do narrador da primeira parte, que agora se afasta, e se coloca na 

posição de leitor. O próprio lugar que essa folha de rosto ocupa é um lugar sem 

determinação: a folha de rosto não está nem na narrativa da primeira parte, 

tampouco pertente à narrativa das cartas de José Célio. Essa folha de rosto é 

um lugar de passagem, está fora do tempo: do tempo lembrado e do tempo da 

lembrança. É o lugar do espectro.  

É por isso que podemos sugerir a hipótese que essa voz que brota de 

forma involuntária (num procedimento similar àquela voz duplicada da primeira 

parte), essa voz espectral na folha de rosto é de José Célio, exigindo um acerto 

de contas. Mas não o José Célio das cartas, e sim de um José Célio espectral, 

que habita a memória de Ruffato, o eu que narra. 

Os mortos precisam ser lembrados, para então serem esquecidos. É 

exatamente assim que se comporta o espectro do rei morto: “Lembra de mim”. 

É a voz espectral de José Célio que dedica as cartas a Ruffato. A frase: “Para 

você, que já me esqueceu” é também uma cobrança. Uma outra forma de dizer: 
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“Lembra de mim”, você que, afinal, De mim já nem se lembra. E essa dedicatória 

só poderá vir nesse agora espectral. Como se o próprio ato de encontrar as 

cartas (por acaso, ao mexer na estante), fosse provocado pela ação do 

fantasma: esse espectro esteve desde sempre aí, em potência, à espreita, 

exigindo uma resposta.  

Como diz Benjamin, em luminosa passagem, há algo de brutal nessas 

cartas que permaneceram muito tempo sem serem abertas: “são deserdados 

que perfidamente forjam uma quieta vingança por longos dias de sofrimento 

(BENJAMIN, 1987, p.57, grifo nosso). Esse arquivo do passado, a carta 

guardada, opera ela mesma na lógica do espectro: recusa-se a morrer 

completamente, arma seu ardil de vingança, retorna. 

Mas reler as cartas é também uma tentativa de reescrever esse passado. 

Organizar as cartas, dispô-las numa cronologia, é uma tentativa de ordenar 

aquele tempo outrora vivido, e também esse tempo vivido agora. Uma depois da 

outra, quem sabe assim o narrador possa inferir nessa disposição cronológica 

uma causalidade, algum tipo de necessidade intrínseca que talvez pudesse dar 

um sentido tranquilizador para sua vida.  

Percorrer as cartas é, para o narrador, um processo de luto: é recolocar o 

morto em seu lugar. Esse passado reunido tem a potência de libertá-lo, porque 

liberta o espectro que o assombra.  É trabalhar o espectro, fazer dele um espírito, 

transformá-lo num tempo por vir. Embora as cartas sejam endereçadas à mãe, 

José Célio está sempre falando de Luizinho e da irmã. E é nessa travessia de 

leitura que Ruffato reencontra seu afeto, nessa relação conflituosa de admiração 

e ciúme do irmão. “Tinha muito tempo que eu não me sentia assim tão contente”, 

escreve José Célio, e mais adiante, na mesma carta:  

 
O Luizinho, conversei muito com ele. Teve um dia que nós ficamos 
sentados em cima da laje conversando e quando vimos já era noite. 
Ele está doido para entrar no Senai e ficou especulando como era a 
vida aqui em Diadema. Achei muito legal. Eu fico tranquilo, porque 
acho que ele está bem encaminhado. Graças a Deus (RUFFATO, p. 
63). 

 

Em outro momento, ele escreve o seguinte: 

 
E fala para o Luizinho ir preparando porque nós dois vamos naquele 
salão de barbeiro ali na praça Rui Barbosa cortar o cabelo e fazer 
limpeza de pele. Nós dois. Vamos arrancar aquela espinharada dele, 
vamos arrumar um monte de namorada que a senhora vai ver só. Ele 
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não vai querer ir, porque conheço ele, mas fala para ele largar mão de 
ser besta (RUFFATO, p. 109). 

 

 

Mas as narrativas que essas cartas trazem (nada é mais privado e íntimo 

que uma carta para mãe, eis um paradoxo) não se restringem aos problemas 

individuais de José Célio, o jovem torneiro mecânico que se muda para Diadema, 

para trabalhar, em busca de uma vida melhor. Se essas cartas adormecidas 

fermentavam um acerto de contas, tal acerto de contas ultrapassa a dimensão 

individual do narrador.  

Já no alto da primeira carta, encontramos ali uma data, um lugar, um 

tempo, um índice histórico: São Paulo, 2 de fevereiro de 1971. Estamos no auge 

da Ditadura Civil Militar, que assolou o Brasil num período que vai de 1964 até a 

redemocratização, no final dos anos 1980, cujo legado é um rastro de mortos, 

desaparecidos: milhares de cadáveres mal enterrados. 

Os conflitos vivenciados por José Célio funcionam como uma espécie de 

metonímia da história brasileira dessa época. Se nas primeiras cartas da 

personagem as preocupações ficam restritas ao minúsculo universo da família, 

uma espécie de caipira ingênuo que vai descobrindo a cidade, à medida que a 

narrativa avança, o personagem sofre o impacto das forças históricas e sociais. 

José Célio, um sujeito honesto e trabalhador, vai desvelando essa trama maior 

que ultrapassa seus pequenos sonhos pueris. As tensões da História, já 

indiciada nas datas, infiltra-se aos poucos na narrativa. 

Na 12ª carta, datada de 28 de maio de 1972, José Célio diz que havia 

mandado uma carta no começo do mês, mas “deve ter extraviado. A dona Sinoca 

falou que acontece muito isso, e até admirou que eu recebo as cartas que a 

senhora manda tão direitinho” (RUFFATO, 2016, p. 51). É indício de violação de 

correspondência, prática comum em regimes totalitários. Na carta de 22 de julho 

de 1974, depois de um grande hiato, um caso mais grave: 

 

Outro dia, aconteceu um negócio esquisito com um rapaz que mora 
comigo na pensão, o Norivaldo, um sujeitinho falante, desses meio 
entrão, sabe? Parece que ele estava andando na rua, o pessoal da 
cavalaria que tem aqui perto passou, ele fez pouco dos soldados, um 
deles desceu, mandou ele beijar o cavalo, ele falou que ia beijar coisa 
nenhuma, eles carregaram ele para a delegacia e deram uma surra 
danada nele. Parece que o negócio foi feio, porque ele apareceu na 
pensão todo machucado. Eu não vi não, me contaram, pegou a bolsa 
dele e sumiu. Ninguém mais ouviu falar dele. A gente tem que tomar 
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cuidado com que a gente fala por aqui. Eu tomo (RUFFATO, 2016, p. 
82).  

 

Na carta seguinte, José Célio volta ao caso. Diz que Norivaldo não 

apareceu nunca mais. “O Fabinho, que é uma pessoa bem informada, falou que 

o problema é a ditadura, que eles prendem e desaparecem com a pessoa. 

Também, tem um pessoal que gosta de folia. Eu fico quieto no meu canto. Não 

me meto com ninguém” (RUFFATO, 2016, p. 84). 

O envolvimento da personagem com as questões políticas perpassa um 

sentimento de desterro, para depois recair sobre a jornada exaustiva de trabalho, 

o problema da desigualdade, na esteira da condição do trabalhador e dos 

problemas sociais. Na carta de janeiro de 1975, ao retornar de mais uma visita 

a sua cidade natal, ele percebe que nunca mais vai voltar para o interior, mas 

também não se sente em casa em São Paulo: “não sou de lugar nenhum. E isso 

dói dentro da gente” (RUFFATO, 2016,  p. 89). Mais adiante, José Célio vai dizer 

que entende a revolta do seu amigo Fabinho, que questiona o sentido de que, 

para ganhar a vida, seja necessário se afastar das pessoas a quem se ama. “Eu 

penso que nem ele, esse mundo é muito injusto. Aí em Cataguases, quando os 

filhos desse pessoal rico vão estudar fora, eles sabem que mais dia menos dia 

voltam e vão ser médico, engenheiro, dono de fábrica, advogado. Mas a gente, 

que é pobre, sai para nunca mais” (RUFFATO, 2016, p. 98). A tristeza e o 

incômodo de José Célio não são dramas abstratos, quase metafísicos, como 

aquele vazio existencial burguês, um “drama universal”. Na perspectiva da 

personagem, estão situados concretamente na sua condição social.  

 

Às vezes, Deus que me perdoe, chego a desconfiar que se Deus existe 
mesmo. Porque às vezes eu fico pensando que se ele existe só protege 
os ricos. Os pobres ele deixa a deus-dará. Não falo mais, porque a 
senhora não gosta, acha que é blasfêmia, mas por dentro, não minto 
para a senhora não, ando cada vez mais revoltado (RUFFATO, 2016, 
p. 102). 

 

O discurso agora revela uma personagem bem diferente daquele jovem 

das primeiras cartas, que não fazia outra coisa a não ser trabalhar e ficar quieto 

no seu canto. A convite de Fabinho, José Célio resolve participar do sindicato. 

Diz para a mãe não se preocupar, porque não é arruaça, o tal sindicato é ligado 

à Igreja (RUFFATO, 2016, p. 105). O argumento de Fabinho é que José Célio 
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conta com o respeito da chefia ao mesmo tempo que exerce certa liderança 

sobre os empregados da firma (RUFFATO, 2016, p. 113). Esse envolvimento 

com sindicato, contudo, começa a criar problemas para José Célio. 

 

Devo mudar de pensão no começo do ano. Tem um rapaz que mudou 
para aqui que o pessoal do sindicato me falou que não é para confiar 
nele não, que ele é dedo-duro da Polícia Federal. Que ele está em 
Diadema para vigiar a gente e entregar para o governo, porque a 
senhora sabe que a gente vive debaixo de uma ditadura que prende e 
mata trabalhadores, que a única coisa que querem é mudar a situação 
injusta do país, mas a senhora nem fale isso aí em Cataguases não, 
senão eles ainda prendem a senhora e dizem que a senhora é 
comunista (RUFFATO, 2016, p. 114). 

 

Se falar do espectro é falar da Justiça (é isso que traz o rei morto ao 

encontro de Hamlet), não é também por acaso, ou de forma acidental, que os 

rastros da História se manifestam no romance de Ruffato (2015). Não se trata 

apenas de um “tema” do passado, de um tema de museu, tampouco de um 

assunto supostamente engajado, escolhido a esmo, ou da vontade de um sujeito 

particular, em reproduzir um período dito histórico.  

Existe uma legião de mortos mal enterrados que nos assombram. Um 

passado para sempre vivo e presente na angústia daqueles que não puderam 

ao menos sepultar seus filhos, pais, irmãos. Cadáveres sem túmulo, que pairam 

sobre nossas cabeças. Os rastros dessa Ditadura ainda estão por aí, hoje, agora: 

“Pois nenhuma palavra melhor do que ‘violência’ descreve esta maneira que tem 

o passado ditatorial de permanecer como um fantasma a assombrar e 

contaminar o presente” (SAFATLE; TELES, 2010, p. 12)81. Em cada esquina em 

que um jovem é morto pela ação criminosa da polícia, na chacina de Osasco82, 

nos dezoito garotos que foram presos de maneira irregular e passaram mais de 

oito horas isolados, sem direito a advogado, sem poder falar com a imprensa ou 

com os familiares.83 A Ditadura está morta, mas mal enterrada. Emerge como 

espectro maligno, um espírito obsessor, que repete indefinidamente seus crimes. 

                                                           
81 SAFATLE, Vladimir, TELES, Edson. Apresentação In:_______ O que resta da ditadura. São 
Paulo: Boitempo, 2010. (Coleção Estado de Sítio). 
82 Ato no Masp lembra um ano da chacina de Osasco, G1, Disponível em: 
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/08/ato-no-masp-lembra-um-ano-da-chacina-de-
osasco.html Acesso: 14/09/2017. 
 
83 Presença de capitão do Exército entre manifestantes presos é investigada, G1, Disponível em: 
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/09/caso-de-capitao-infiltrado-entre-manifestantes-e-
apurado-pelo-exercito.html Acesso: 14/09/2017. 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/08/ato-no-masp-lembra-um-ano-da-chacina-de-osasco.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/08/ato-no-masp-lembra-um-ano-da-chacina-de-osasco.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/09/caso-de-capitao-infiltrado-entre-manifestantes-e-apurado-pelo-exercito.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/09/caso-de-capitao-infiltrado-entre-manifestantes-e-apurado-pelo-exercito.html
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Estamos acostumados a ver a História como um conjunto de feitos 

heroicos, de um processo inexorável de evolução cronológica. Mas História é a 

história das catástrofes: nos rastros da História, encontramos pilhas e pilhas de 

corpos putrefatos que, caso ressurgissem, inundariam nossas ruas, invadiriam 

nossas casas.  

 

Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe 
única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as arremessa 
a seus pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os 
fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em 
suas asas com tanta força que o anjo não pode mais fechá-las. Essa 
tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele volta 
as costas, enquanto o amontoado de ruínas diante dele cresce até os 
céus (BENJAMIN, 2012, p. 256). 

 

Se pudéssemos contemplar, num lampejo, essas ruínas sobre ruínas, que 

se erguem até os pés do Anjo da História, ali encontraríamos uma legião de 

espectros errantes, incapazes de descansar. Ecos de vozes silenciadas. 

Espectros que se manifestam e são mesmo a condição de toda e qualquer 

possibilidade constituinte daquilo que chamamos tempo presente. 

Se no livro de Ruffato o luto é uma questão que envolve o narrador no 

plano privado, ao evocar esse plano, o livro também evoca um luto público, que 

é luto na perspectiva da História, da nossa história. Um luto que não pode ser 

vivenciado por conta da Lei da Anistia. E as tentativas louváveis de trabalhar 

esse espectro são ainda tímidas, isso quando não são boicotadas, como é o 

caso da Comissão da Verdade.  

O romance de Ruffato, nesse sentido, acaba por superar uma 

contradição: com as cartas íntimas de um jovem, endereçadas à mãe – cartas 

essas que servem para promover o processo de luto do narrador que as encontra 

anos depois – essas cartas escritas nos anos 70 perfuram o tempo e chegam 

até nós. Se não operam o luto necessário da esfera pública, apontam para esse 

horizonte problemático: os espectros que nos assombram.84 

                                                           
84 Por outro lado, esse romance, na esteira do projeto de Ruffato está ancorado em regime ético 
da imagem: “Trata-se de um realismo preocupado com a origem da imagem criada, sua 
referência, e nesse sentido salienta a questão da verdade, por um lado, e a de seus usos e 
efeitos, por outro. A insistência sobre a factualidade do narrado, as referências autobiográficas, 
os traços documentais recorrentes, a tematização da técnica e do fazer sempre subordinado ao 
conteúdo a ser depurado pelo escritor, tudo isso abre mão da finalidade literária, do literário 
enquanto experiência estética, em nome de um desafio e de um compromisso a ser cumprido” 
(SCHOLLHAMMER, Karl Erik, 2016, p.235). 



95 
 

As últimas cartas de José Célio vivem a expectativa política relacionada à 

atuação do sindicato. O torneiro mecânico celebra as conquistas alcançadas no 

final de 1977:  

Setembro foi um mês complicado para nós. Ninguém falou nada, mas 
conseguimos mobilizar um mudaréu de gente na nossa campanha pela 
reposição dos 34,1%, quer dizer, para repor no nosso salário um índice 
que o governo roubou do trabalhador. O pessoal do sindicato ficou 
contente para burro, porque os mais velhos falaram que desde o 
começo da ditadura não viam coisa assim acontecer por aqui. Agora, 
vamos preparar para o ano que vem. Está todo mundo animado e já 
tem gente falando que agora a coisa vai (RUFFATO, 2016, p. 122). 

 

No ano seguinte, houve uma grande greve dos Metalúrgicos do ABC e 

Diadema, que culminou na ascensão da figura de Luís Inácio Lula da Silva e na 

fundação do Partido dos Trabalhadores.85 Embora sua morte ocorra antes das 

grandes manifestações, José Célio está conectado com essas questões: 

 
O negócio está pegando fogo. O nosso Primeiro de Maio vai ser uma 
demonstração de força da categoria. Consegui marcar as férias de 15 
de março a 15 de abril, porque quero estar firme na posse do nosso 
presidente do sindicato, no dia 21 de abril, para participar dos 
preparativos da nossa festa do Dia do Trabalhador (RUFFATO, 2016, 
p. 126-127). 

 

Essa é a penúltima carta. Na carta seguinte, José Célio fala dos 

preparativos da viagem, onde morre num acidente de carro. Em nota de rodapé 

do narrador (RUFFATO, 2016, p. 128), há o esclarecimento de que a polícia 

rodoviária informou que provavelmente Célio tenha dormido no volante, o que o 

levou a bater de frente com o caminhão.86 

 

V. Escrita e separação, o rito e o túmulo: o lugar do morto 

 

 

                                                           
85 Lula ganha projeção nacional em 1978. PT é fundado dois anos depois, em São Paulo, O 
Globo, acervo. Publicado: 25/09/13, Disponível em:http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-
historicos/lula-ganha-projecao-nacional-em-1978-pt-fundado-dois-anos-depois-em-sao-paulo-
10141275#ixzz4KL1EfVH1 Acesso: 15/09/2017. 
86 O leitor pode obviamente especular que o acidente possa ter sido provocado pelos militares, 
já que a correspondência vinha sendo violada e o discurso de José Célio vinha tomando um 
caráter subversivo. Fabinho inclusive fez menção a função de liderança que José Célio exercia 
entre funcionários. Outra questão: José Célio cita um companheiro de viagem, que não estava 
no carro quando ocorreu o acidente. A explicação de Ruffato é ele inventou o amigo, para 
tranquilizar a mãe, o que pode ser verdade, ou não. Em todo caso, não há maiores indícios dessa 
hipótese no texto.   
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Depois da última carta de Célio, encontramos um apêndice, que é uma 

carta escrita pelo narrador Luiz Ruffato, datada de 15 de março de 2008, 

dirigindo-se a Célio (mas fundamentalmente a si mesmo, já que o irmão nunca 

lerá essa carta). Em relação à cronologia, essa resposta de Ruffato ao irmão 

quebra um silêncio de cinco anos, já que as cartas foram lidas pelo narrador em 

2003. Por que esse grande silêncio? Por que só agora essa resposta? 

O motivo apontado pelo narrador vem expresso na carta. Sua irmã 

telefonou pela manhã lhe informando que fazia trinta anos da morte do irmão. 

Mas isso não é condição suficiente para explicar essa resposta: por que não 

quando a morte completou vinte anos? Ou dez anos? Aqui podemos lançar uma 

hipótese: da mesma forma que há uma certa resistência em enfrentar nosso 

passado no plano da História, o narrador Luiz Ruffato também enfrenta essa 

resistência em sua história. Isso explica esse silêncio de anos. 

Mas é justamente nessa carta de Ruffato ao irmão que encontramos uma 

resposta àquela frase espectral que aparece na folha de rosto: “Para você, que 

já me esqueceu”. A essa voz espectral Ruffato responde: “Lamento termos 

convivido tão pouco” (RUFFATO, 2016, p. 133), o que seria uma espécie de mea 

culpa, que vai culminar na sentença final do livro: “Envelheci, envelhecemos 

todos... Menos você, que permanece com 26 anos, ardendo inexoravelmente em 

minhas lembranças” (RUFFATO, 2016, p. 136). 

Por outro lado, é nesse momento que o espectro de José Célio se manifesta 

e se materializa, no registro fotográfico: “Aquele agosto cristalizou-se numa 

fotografia, a única em que aparecemos juntos” (RUFFATO, 2016, p. 135). “Na 

fotografia em que aparecemos juntos, entretanto, o tempo está presente” 

(RUFFATO, 2016, p. 136). A fotografia pertence a espectralidade: ela torna 

visível o que já é passado, o que já morreu (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 155). 

Há algo de terrível em toda fotografia, nos diz Barthes (1984, p. 20): o retorno de 

um morto.  

 

*** 

 

A história é um gesto necromante, que faz falar o morto e, ao mesmo 

tempo, o enterra no discurso, dá um lugar a ausência, tenta marcar uma 
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separação, um corte entre passado e presente: escrita e morte, escrita e 

passado sempre tiveram uma relação filial.  

Jeanne-Marie Gagnebin afirma que escrevemos sempre em relação 

íntima com a morte, as dos outros, mas também a nossa: se fôssemos imortais, 

não precisaríamos escrever – quando escrevemos, lembramos que morremos 

(GAGNEBIN, 2014, p. 14). Essa relação da escrita com a morte está presente 

nos rituais fúnebres, mas também cristalizada nos poemas épicos, como a 

Odisseia e a Ilíada. O ritual funerário e o canto poético são duas práticas não 

apenas solidárias, mas semelhantes: “Se o túmulo é um signo (sèma) construído 

com pedras, o poema também é signo, túmulo (sèma) de palavras; ambos têm 

por tarefa lembrar aos de amanhã a existência dos mortos de ontem e de hoje” 

(GAGNEBIN, 2014, p.15).  

Ora, se escrever é marcar um passado, em diálogo com os espectros do 

passado, jamais o homem carregou uma memória histórica tão vasta como a 

atual, diz Leyla Perrone-Moisés (2016, p. 150), e a memória recente, do século 

XX, marcada por guerras e catástrofes, é culpabilizante. Nesse sentido, é 

possível olhar as narrativas de ficção histórica, como é o caso desse livro de 

Ruffato, como que motivadas por espectros: Espectro da Ditadura, Espectro da 

Escravidão, Espectro da Colonização, Espectro do Massacre das Nações 

Indígenas.  Diante desse passado que nos assombra nesse agora, as narrativas 

de ficção histórica partilha, ou encena, o gesto historiográfico: conjurar esses 

espectros. Isso porque a palavra é uma espécie de túmulo, e a escrita, como 

bem apontou Jeanne-Marie Gagnebin (2014), é uma espécie de rito de 

sepultamento: 

 

A escritura da história e a relação com o passado são ambas práticas 
de sepultamento, como o afirma Michel de Certeau, que compara as 
obras dos historiadores aos cemitérios de nossas cidades. Esse “rito 
de sepultamento” (rite d’enterrent) pode ser interpretado, de maneira 
clássica, como expressão da vontade humana de honrar a memória 
dos mortos, de respeitar os antepassados, e do opor a fragilidade da 
existência singular a esperança de sua conservação na memória dos 
vivos – de reconhecer a dívida que nos liga ao passado, diria Ricoeur. 
(...) Mas esse rito também permite, como aliás outras práticas de 
sepultamento e do luto, marcar uma separação clara entre o domínio 
dos mortos e dos vivos, isto é, impedir que os mortos, invejosos, 
raivosos, ou somente nostálgicos, possam voltar à luz do nosso (dos 
vivos) dia (GAGNEBIN, 2014, p. 29). 
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Impedir que os mortos possam voltar à luz: impedir que passado ocupe o 

lugar do presente, reconhecer a dívida, enterrar os mortos, dar lugar a uma 

ausência. Vamos tratar de cada um destes pontos. Começando pela relação 

entre signo, discurso e morte, inerente ao processo de escrita.  

A estela funerária e o canto poético lutam igualmente, diz Gagnebin (2009, 

p. 45), para manter viva a memória dos mortos. Manter essa memória viva é 

fundamental para organizar o presente. Pois matar a memória dos mortos – 

empurrá-la à força para o esquecimento, tem seu preço, que no contexto da 

cultura grega, provoca a fúria dos deuses, como nos diz Elpenor. No nosso 

contexto, esse preço seria a repetição do crime87 e o constante acúmulo de uma 

carga de memória culpada sobre o presente, como vimos acima, ao pensar a 

noção de espectro.  

Essa relação da escrita da história com a memória dos mortos, por outro 

lado, também está implícita, e mesmo explícita, desde Heródoto (GAGNEBIN, 

2009, p. 45): pois quando ele declarou, no início das suas Historiai, que 

apresentaria “os resultados de sua pesquisa, a fim de que o tempo não 

suprimisse os trabalhos dos homens e que as grandes proezas realizadas seja 

pelo gregos, seja pelos bárbaros, não caíssem em esquecimento”, ele se 

aproxima do aedo, toma para si a função de honrar a memória dos mortos, de 

assumir essa dívida para com aqueles que vieram antes de nós. Escrita, 

memória e morte, são, já nestes primeiros momentos da civilização ocidental, 

inseparáveis:    

 

Túmulo e palavra se revezam nesse trabalho de memória que, 

justamente por se fundar na luta contra o esquecimento, é também o 

reconhecimento implícito da força deste último: o reconhecimento do 

poder da morte. O fato da palavra grega sèma significar, ao mesmo 

tempo, túmulo e signo é um indício evidente de que todo o trabalho de 

pesquisa simbólica e de criação de significação é também um trabalho 

de luto. E que as inscrições funerárias estejam entre os primeiros 

rastros de signos escritos confirma-nos, igualmente, quão inseparáveis 

são memória, escrita e morte (GAGNEBIN, 2009, p. 45). 

 

                                                           
87 “O esquecimento dos mortos e a denegação do assassínio permitem assim o assassinato 
tranquilo, hoje, de outros seres humanos” (GAGNEBIN, 2009, p. 47). 
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O historiador atual, por sua vez, se vê impelido a manter viva “a memória 

dos sem-nome” (GAGNEBIN, 2009, p. 47), numa tarefa ética, mas também 

psíquica: as palavras do historiador ajudam a enterrar os mortos do passado, a 

cavar um túmulo para que aqueles que foram deles privados”. E nesse sentido, 

voltam-se também para o presente: “a preocupação com a verdade do passado 

se completa na exigência de um presente que, também, possa ser verdadeiro” 

(GAGNEBIN, 2009, p. 47). O cortejo triunfal dos vencedores (BENJAMIN, 2012, 

p. 244-245, tese 7) será sempre tributário de um desvio ético-epistemológico: 

identificar a sua história particular a uma espécie de “progresso do Bem 

Universal”, mas para isso o cortejo triunfal dos vencedores precisa 

necessariamente apagar os rastros dos seus crimes, recalcar incansavelmente 

suas culpas: apagar os rastros e recalcar a culpa é um imperativo do qual o 

cortejo triunfal não pode escapar. Pois se por um lado esse suposto avanço do 

cortejo acumula cada vez mais crimes e mortos, e demanda cada vez mais 

energia para apagar e recalcar, por outro lado, nada pode ser totalmente 

apagado, a dívida histórica nunca prescreve: pois ao redor dos grandes 

monumentos erguidos em seu triunfo sobrevive o índice do crime e da mentira – 

erguem-se ao redor desses bens culturais os espectros mais demoníacos, os 

fantasmas mais atormentados, as incansáveis almas penadas e lamurientas 

exigindo libertação: “Pensa na escuridão e no grande frio/Desse vale, onde 

ressoam lamentos.”88  

Essa morte não pode ser totalmente apagada: a ausência desses mortos 

não-lembrados se faz presente no próprio esquecimento forçado desses mortos, 

no silêncio ao redor de seu desaparecimento. Esse silêncio reverbera e reafirma 

sua presença nessa ausência. Essa morte que é não-saber, e inconsciente é 

justamente esse não-saber que a morte instaura (RANCIÈRE, 2014, p. 85), essa 

legião muda e atormentada aguarda por libertação. 

  

O Édipo historiador não pode deixar de ser um ‘necrófilo’, se quiser 
devolver o sangue da vida às almas mortas. É por essa psicanálise dos 
mortos que a história, enlouquecendo as bússolas cientificistas, 
alcança sua dignidade de ciência continuando a ser uma história. É a 
morte serenada que dá a ela o terreno onde pode se tornar etnóloga 
do passado (...) A diferença própria da história é a morte” (RANCIÈRE, 
2014, p. 113-114).  

                                                           
88 Brecht, Ópera dos três vinténs. Citado por Benjamin, como epígrafe da tese 7 Sobre o conceito 
de história (BENJAMIN, 2012, p. 244). 



100 
 

 

Essa filiação aos mortos, esse amor aos mortos, essa “necrofilia”, é o que 

faz da história a história, na visão de Ranciére (2014). Nesse sentido, a voz do 

túmulo, essa voz muda, representa “uma racionalidade precisa (...) O túmulo é a 

morte resgatada de sua falsidade, a morte na medida em ela tem seu lugar e dá 

lugar” (RANCIÈRE, 2014, p. 99).  

A história encarrega-se dos mortos – aqueles que não estão mais 

presentes – e toda operação historiográfica não é outra coisa senão um ato de 

sepultamento, mas não um simples depositar de ossos e despojos, mas um ato 

sempre renovado de sepultamento (RICOEUR, 2007, p. 506): pois o 

sepultamento não se limita ao momento do enterro, o gesto permanece, a 

sepultura é a marca duradoura desse gesto de luto (RICOEUR, 2007, p. 377). 

Esse ato de sepultar é um gesto radical contra uma falta radical: há história, nos 

diz Ranciére (2014, p. 96), porque houve passado, porque há uma ausência das 

coisas nas palavras, do denominado no nome. Sobre essa ausência das coisas 

nas palavras, dessa morte que está na origem de todo enunciado, Blanchot 

(2011) diz: 

 

Para que eu possa dizer: essa mulher, é preciso que de uma maneira 
ou de outra eu lhe retire sua realidade de carne e osso, que a torne 
ausente e a aniquile. A palavra me dá o ser, mas ele me chegará 
privado de ser. Ela é a ausência desse ser, seu nada, o que resta dele 
quando perdeu o ser (....) Certamente, minha linguagem não mata 
ninguém. No entanto: quando digo ‘essa mulher’, a morte real é 
anunciada e já está presente na minha linguagem; minha linguagem 
quer dizer que essa pessoa que está ali agora pode ser separada dela 
mesma, subtraída à sua existência e à sua presença; minha linguagem 
significa justamente a possibilidade dessa destruição (...) quando falo: 
a morte fala em mim (...) ela [a morte] está entre nós como a distância 
que nos separa (...) sem a morte, tudo desmoronaria no absurdo e no 
nada” (BLANCHOT, 2011, p. 331-332).  

 

Ora, se a morte é uma espécie de condição de possiblidade de toda 

enunciação – essa separação essencial do signo e da coisa, o morrer do ruído 

bestial do animal no sentido do logos, esse eterno morrer da coisa em cada 

palavra escrita ou pronunciada – falar do passado é fundamentalmente fazer 

morrer o passado, enterrá-lo, dar um lugar a ele: pois aqueles sobre os quais 

não se falou, ou não se pôde falar, os desaparecidos, empurrados à força para 

o esquecimento, sobrevivem como amaldiçoados que propagam essa mesma 
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maldição: permanecem impossibilitados de morrer completamente. Pois o 

anunciar de um nome tem justamente o “efeito de uma lápide, pesando sobre o 

vazio” (BLANCHOT, 2011, p. 332). Os sem-nome, a legião de mortes anônimas 

e esquecidas à força, tem então interditado seu direito de morrer, continuam a 

assombrar indefinidamente o presente e os possíveis presentes futuros.   

Se a escrita dá o direito de morrer, faz descansar as almas atormentadas, 

a escrita da história manifesta a condição que subjaz todo discurso: uma morte 

(CERTEAU, 2011, p. 41). Pois se toda escrita é signo de algo que não está mais, 

“presença da ausência e ausência da presença” (GAGNEBIN, 2014, p.21), da 

coisa e do som, a escrita da história, por seu turno, enfrenta uma dupla ausência, 

a ausência das coisas nas palavras e ausência de seu objeto: os mortos, o 

passado. Uma dupla morte move a operação historiográfica.  

De acordo com Michel de Certeau (2011), o discurso sobre o passado tem 

como estatuto ser o discurso de um morto, um ausente, e esse morto acaba por 

ser a figura objetiva de uma troca entre vivos.  

 
O discurso sobre o passado tem como estatuto ser o discurso de um 
morto. O objeto que nele circula não é senão o ausente, enquanto o 
seu sentido é o de ser uma linguagem entre o narrador e seus leitores, 
quer dizer, entre presentes. A cosia comunicada opera a comunicação 
de um grupo consigo mesmo pelo remetimento ao terceiro ausente que 
é o seu passado. O morto é a figura objetiva de uma troca entre vivos 
(CERTEAU, 2011, p. 41). 

 

O morto aparece como mediador entre o texto e o leitor. A história trata o 

morto como um objeto de saber, a história é esse jogo que faz nascer e morrer 

o passado no discurso, e nesse morrer do passado, ao enterrá-lo, dispõe 

também um lugar para o presente: “O outro é o fantasma da historiografia. O 

objeto que ela busca, que ela honra e que ela sepulta” (CERTEAU, 2011, p. 

XVI).89  

                                                           
89 De acordo Certeau (2011, p. XVI), a história moderna ocidental nasce justamente com gesto 
de separação entre passado e presente: a escrita da história separa, corta, seleciona. Se primeiro 
ela separa o presente do seu passado, ela sempre repete esse gesto de dividir: ela faz uma 
triagem e uma seleção daquilo que pode ser conhecido a partir de um dado passado e aquilo 
que permanece incompreendido. “Porém, aquilo que esta nova compreensão do passado 
considera não pertinente – desejo criado pela seleção dos materiais, permanece negligenciado 
por uma explicação – apesar de tudo retorna nas franjas do discurso ou nas suas falhas: 
‘resistências’, ‘sobrevivências’ ou atrasos perturbam, discretamente, a perfeita ordenação de um 
‘progresso’ ou de um sistema de interpretação. São lapsos na sintaxe construída pela lei de um 
lugar. Representam aí o retorno de um recalcado, quer dizer, daquilo que num momento dado 
se tornou impensável para uma identidade nova se tornasse pensável” (2011, p. XVII-XVIII). 
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“A escrita coloca em cena uma população de mortos”, diz Certeau (2011, 

p. 108), ela representa o papel de um rito de sepultamento, que exorciza a morte 

introduzindo-a no discurso, da mesma forma que assume uma função 

simbolizadora: permite a uma sociedade situar-se: “dando-lhe, na linguagem, um 

passado, abrindo assim um espaço próprio para o presente” (CERTEAU, 2011, 

p. 109). Essa operação topográfica de marcar um lugar para o passado, oferece 

um lugar à morte, na mesma medida que visa redistribuir o espaço de 

possibilidades dos vivos. 

 

A escrita não fala do passado senão para enterrá-lo. Ela é um túmulo 
no duplo sentido de que, através do mesmo texto, ela enterra e elimina. 
Aqui a linguagem tem como função introduzir no dizer aquilo que não 
se faz mais. Ela exorciza a morte e a coloca no relato, que substituiu 
pedagogicamente alguma coisa que leitor deve crer e fazer. Esse 
processo se repete em muitas outras formas não científicas, desde o 
elogio fúnebre, na rua, até o enterro. Porém, diferentemente de outros 
‘túmulos’ artísticos ou sociais, a recondução do ‘morto’ ou do passado, 
num lugar simbólico, articula-se aqui, com o trabalho que visa a criar, 
no presente, um lugar (passado ou futuro) a preencher, um ‘dever-
fazer’. A escrita acumula o produto deste trabalho. Através dele, libera 
o presente para que os vivos existam (CERTEAU, 2011, p. 110). 

 

Duplo túmulo, a escrita da história tem a função de abrir um espaço para 

os vivos, ao encontrar um espaço para os mortos: exorcizá-los, eliminá-los do 

presente, para abrir espaço para os vivos. A escrita da história é um gesto de 

separação. Sua distinção dos demais “túmulos” artísticos, como nos diz Certeau, 

se dá justamente nessa espécie de operação pedagógica, que articula o 

ausente, abrindo espaço para a construção do presente. A hipótese que defendo 

aqui é que uma ficção histórica, um romance histórico, como De mim já nem se 

lembra, esse espécie de túmulo artístico, também encena e performatiza esse 

gesto: busca sepultar os espectros do passado que atormentam o presente. 

Como vimos até aqui, por meio daquilo que temos chamado de lógica do 

espectro, para esquecer, enterrar de fato o passado, é necessário lembrar. Um 

passado não enterrado, não elaborado, ou esquecido à força, tende retornar 

involuntariamente: 1) como sintoma, (por exemplo, na repetição da violência dos 

torturadores de outrora na violência da policial de hoje); 2) como índice espectral 

de que há algo submerso, um vestígio, um rastro a ser decifrado. A escrita da 

                                                           
Certeau diz que esse tipo de relação com o passado é típica do ocidente, pois na índia, por 
exemplo, as novas formas não expulsas as antigas 
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história e a relação com o passado são fundamentalmente práticas necromantes, 

por vezes, exorcistas, práticas que, como todo gesto da linguagem, dão lugar a 

uma ausência. 

Nessa chave de leitura, fica patente como todo movimento do narrador do 

livro de Ruffato encena uma tentativa de sepultar o espectro do irmão, que o 

atormenta: “Aqui reúno esse passado – modo de reparar meus mortos”, diz o 

narrador, “a eles este livro” (RUFFATO, 2016, p. 21). Há o ciúme, já explicado 

pelo narrador, mas há também uma dívida, porque o irmão mais velho foi 

fundamental na constituição daquilo que o narrador se tornou: “orgulhosamente 

me preparava para seguir seus passos” (RUFFATO, 2016, p. 134).  

É para honrar essa dívida que o narrador enfaixa as cartas numa 

narrativa, e lhe dá o nome livro. Mas é também para erguer um túmulo, onde o 

espectro possa enfim descansar e libertar Ruffato para seguir adiante. Se a 

primeira solução parece ter sido alcançada pelo narrador, ao celebrar a memória 

do irmão, o segundo ponto, apesar do esforço gigantesco, é no fim das contas 

precário. O espectro continua ali, cristalizado na fotografia. A ferida permanece 

aberta. Inexorável. Como continuam abertas as chagas da nossa História. 
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3. Considerações finais e passagem:  

 

Mas para mim, disse Austerlitz, era como se naquela época os mortos 
voltassem do seu exílio e enchessem a penumbra ao meu redor com o 
seu vaivém peculiarmente lento e incessante (SEBALD, 2008, p. 133). 

 

Quando Raymond Carver visitou o Brasil – além de jantar com Moacyr 

Scliar90 e visitar escolas públicas onde nenhum aluno tinha lido seus livros e 

tampouco falava-se inglês – o poeta e contista norte-americano escreveu um 

poema. No primeiro desses versos intitulados Bahia, Brasil (CARVER, 2017, 

p.109), ele se espanta com a quantidade de chuva que jorra do céu como de 

baldes, “desde a Criação”. Mas é a partir do segundo verso que vem o elemento 

mais interessante, nessa tradução de Cide Piquet: 

 
(..) Os edifícios 
no velho bairro escravo se dissolvem, 
e ninguém liga. Não os fantasmas 
dos velhos escravos, ou dos novos. 
A água é um prazer em suas costas laceradas. 

Eles poderiam chorar de alívio (CARVER, 2017, p.109). 
 

 Como é tendência em certa leitura de nossa época, seria possível 

questionar aqui a autoridade de um autor homem branco, um estrangeiro – que 

embora venha de uma nação que compartilha dos mesmos crimes que a nossa, 

tanto em relação aos povos originários como as nações africanas – talvez não 

seja a melhor fonte para se falar dessas violências históricas contra os negros. 

Mas os versos são de uma clareza cortante. E evidenciam uma questão que está 

no cerne da lógica do espectro: uma aparição que se impõe, onde o autor, assim 

como os cavalos da umbanda, ou os médiuns do espiritismo, não é nada além 

de um meio. Um instrumento necromante onde o espírito se assenta e põem-se 

a falar. 

 Nos versos de Carver, a chuva descomunal dos trópicos pode ser lida 

como uma espécie de imagem da quantidade de lágrimas necessárias para lavar 

os crimes contra os negros. Uma chuva tão poderosa que dissolvesse os 

edifícios em ruínas, monumentos que são o rastro concreto reverberando a dor 

dos negros através dos séculos. E Carver expressou bem nossa relação com a 

                                                           
90 SCLIAR, Moacyr. Quando Raymond Carver visitou o Brasil. Folha de S. Paulo. 20/03/1994. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/3/20/mais!/38.html Acesso: 30/04/2018. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/3/20/mais!/38.html
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história, nossa tendência ao esquecimento. Pois os edifícios, as marcas, os 

índices concretos do crime, desaparecem e “ninguém liga”, exceto os fantasmas 

dos velhos escravos, e dos novos, que continuam a assombrar esses casarões 

em ruínas. Fantasmas que, nos diz Carver, poderiam chorar de alívio, mas não 

podem. A chuva, que funciona aqui como metáfora para as lágrimas, poderia 

lavar suas costas e causar alívio e libertar os velhos fantasmas do passado e, 

assim, impedir que os crimes se repitam e gerem fantasmas novos. Poderia. Mas 

os espectros continuam ali, ninguém liga, estão ainda atormentados, arrastando 

correntes. 

 Assim como o Espírito do Século XIX, de maneira um tanto quanto frívola 

– para lembrar uma célebre passagem de Benjamin (2012, p. 41) – escolheu 

Proust, “o esnobe sem importância, o trêfego frequentador de salões”, para 

sussurrar seus segredos mais íntimos, os espíritos atormentados dos negros 

escolhem aqui um entediado turista norte-americano para cantar sua dor. 

 Partindo da premissa que a lógica do espectro, para arriscar uma 

analogia, opera na dinâmica de uma memória involuntária coletiva, que precisa 

ser decifrada, não é a boa vontade do autor, seu alinhamento político ou 

identitário, a causa necessária das grandes revelações, ou problematizações a 

respeito do passado, ou a garantia da força crítica e libertadora de uma 

determinada obra. A figura do autor, e a própria obra, e mesmo a divisão rígida 

de disciplinas – história, literatura, psicanálise – não podem reivindicar o domínio 

sobre uma força que as antecede, atravessa e ultrapassa. A lógica do espectro, 

essa manifestação das forças que regem aquilo que arrisquei chamar aqui de 

inconsciente histórico, é a dinâmica da própria realidade. 

 Se falo aqui de uma lógica do espectro na literatura – essa lógica do 

espectro que já está em Homero e nos rituais fúnebres –, é porque tal força 

encontra na ficção histórica uma espécie de dimensão privilegiada de reflexão. 

A ficção histórica é o local por excelência dessa encenação e problematização. 

Se a relação com a história é uma relação fundamentalmente necromante, a 

presença do elemento histórico na ficção carrega esse traço, em maior ou menor 

grau, de uma aparição espectral. Seja pela estratégia da citação e transcrição 

de textos mortos, como no exemplo do livro O marechal de costas, seja pela 

retórica ficcional do texto que assume a forma de documento, como as cartas 

em De mim já nem se lembra, essa aparição sempre trará à superfície a voz de 
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um morto. Enquanto o entrelaçamento do coral fúnebre do livro de Passos (2016) 

faz ressoar uma forte crítica a noção de progresso, as cartas de José Célio na 

obra de Ruffato (2015) reverberam a morte anunciada de um sonho. Em ambos 

os casos, há uma forte evocação dos mortos e uma tentativa de libertação, e 

sepultamento, através da escrita. 

 Se o problema da verdade na ficção histórica é um problema de 

necromancia, como vimos no primeiro capítulo, e se a relação da literatura com 

a memória dos mortos tem uma longa tradição, uma ligação até mesmo 

originária, como vimos no segundo capítulo, o problema da ficção histórica 

precisa ser encarado para além do paradigma da representação realística deste 

ou daquele passado. Lukács tem razão ao dizer que ambientar um romance no 

passado não é condição suficiente para configurar um romance histórico. Mas 

sua prescrição está equivocada, ao exigir das obras a figuração da luta de 

classes nas camadas médias da população, o que coloca sua visão no campo 

de um marxismo ortodoxo e pouco arejado. Em maior ou menor grau, no palco 

da produção contemporânea, onde a regra é a falta de regras, onde as fronteiras 

de gêneros, formas, ficção e realidade, autor e obra estão cada vez mais difusas 

e borradas, se podemos falar de algum elemento característico da ficção que se 

ocupa da história, esse é elemento é a necromancia, o diálogo com os mortos, 

a lógica do espectro. Ou, como intuiu Anderson (2007, p. 220), assim como o 

anjo da história benjaminiano, a ficção histórica quer parar e recolher os mortos. 

   Muito mais que um problema da verdade verificável, a mais reveladora 

das ficções históricas carrega uma espécie de estranha filosofia da história. Uma 

crítica ao progresso, um questionamento sobre a existência ou não de um 

sentido na história dos homens, uma relação forte com a memória, a aparição 

constante dos mortos assombrando o presente. E aqui encontro, talvez, um 

caminho fértil para desdobrar essa pesquisa, em um trabalho posterior: a obra 

do escritor alemão W. G. Sebald (1944-2001).  

Seus romances, já na forma inclassificável, indecisos entre o ensaio e a 

narrativa, são eles mesmo um terreno fértil para pensar o problema da lógica do 

espectro. Em Austerlitz, por exemplo, em que um narrador trava incontáveis 

diálogos com um professor de história da arquitetura chamado Austerlitz, Sebald 

(2008) encadeia uma série de encontros furtuitos, onde os episódios e diálogos 

funcionam como fragmentos reflexivos-filosóficos sobre os sentidos história, mas 
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também da vida. Um exemplo está no fragmento que usei aqui como epígrafe 

dessas considerações. Outro pode ser visto abaixo: 

 

Ao contrário de Elias, que sempre relacionava doença e morte com 
provação, castigo justo e culpa, Evan contava histórias de mortos 
fulminados pelo destino de forma extemporânea, que sabiam ter sido 
fraudados da parte que lhes cabia e tentavam regressar à vida 
(SEBALD, 2008, p. 57). 

  

 Além da recorrente aparição furtiva dos mortos, e da constante 

reflexão sobre o retorno do passado no presente, há outro forte elemento 

espectral que permeia a obra de Sebald: a fotografia. Se toda fotografia revela a 

aparição espectral de um fantasma, a materialização de um morto (BARTHES, 

1984, p. 20), ou de um tempo morto, que assombra o presente, e interrompe a 

passividade e o fluxo linear da história, os livros de Sebald estão recheados de 

fotos, como um cemitério de lápides.  

 Em uma leitura luminosa do romance, o historiador Felipe Charbel 

reflete sobre aquilo que classifica como metáfora do campo gravitacional das 

coisas esquecidas, e sobre o uso das fotos inseridas no meio da prosa, que 

mostram dois elementos característicos do passado, dentro do universo ficcional 

de Selbald: “sua força e o seu poder de atração” (2015, p.134).  

 

Podemos sentir essa energia gravitacional atuando em Austerlitz, e 
isso se deve, em grande medida, à impecável harmonização das fotos, 
modernas e antigas, à quietude agitada da prosa. O resultado é um 
efeito de suspensão: é como se, em vez de um rio caudaloso, o tempo 
fosse um lago de águas paradas, onde as imagens do passado vêm à 
tona e boiam a esmo (CHARBEL, 2015, p.134). 

 
  

 A fotografia, elemento espectral por excelência, intensifica esse efeito 

de suspensão, de corte no fluxo linear do tempo, da narrativa, e da própria leitura. 

Arrastam o olho do leitor e criam um campo de atração incontornável. Além 

disso, Charbel (2015, p. 136) evidencia outros elementos formais que 

materializam essa inundação do presente pelo passado na obra de Sebald: “a 

poética do acaso” que estrutura o enredo – os encontros quase inverossímeis 

entre o narrador e Austerlitz – e a morosidade do ritmo narrativo, seja pela 

estrutura das frases longas, seja pela quantidade excessiva de digressões que 

interrompem constantemente o progresso da narrativa. O grande problema 
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perseguido por Sebald talvez seja justamente essa misteriosa e insistente 

presença real do passado no presente: “o arrepio causado por uma foto antiga 

(...) o estranhamento de sentar em uma cadeira em que outros sentaram antes 

de nós, o sentimento de coabitação do espaço físico com os mortos” (CHARBEL, 

2015, p. 139).  

 Os problemas que abordei nesse trabalho podem encontrar na obra 

de Sebald um grande material de reflexão. 
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Supõe-se que seja verdade que os que não conhecem a história estão 
condenados a repeti-la. Não creio que o conhecimento nos salve. O 
que é constante na história é a ambição e a tolice e o amor ao sangue 
e isso é uma coisa que até mesmo Deus – que sabe tudo que se pode 
saber – parece impotente para mudar. 
 

Cormac McCarthy, Todos os belos cavalos. 
 
 
 

Para chegar ao Rio de Janeiro, Sanhudo teria de seguir o Caminho 
Novo, que atravessava a serra da Mantiqueira a qual, tanto quanto 
outras serras, era considerada a morada do diabo. 
 

Carla Anastasia, A geografia do crime: violência nas Minas 
setecentistas. 

 
 
 
Debaixo de gritos, de todo o corpo lhe é tirada a pele. Não é senão 
carne viva. 
 

Ovídio, Metamorfoses.  
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I 
 

Para os nativos destas terras, a Colônia não é o Novo Mundo: é um amanhecer 

depois do Apocalipse. Quando desembarquei deste lado do oceano, pela 

primeira vez, foi essa a impressão. Não encontrei aqui um mundo novo, mas as 

ruínas de um mundo arcaico, mais antigo e tribal, um mundo tão antigo e tribal 

como as árvores e as pedras. Esses nativos agora impuros, esquecidos das 

próprias línguas, meio vestidos e meio nus, são sobreviventes daquele mundo 

antigo, um mundo que acabou.  

 

Ao olhar do homem civilizado, a Colônia não é uma terra potencial, uma Europa 

em vias de ser. É uma projeção decadente de uma Lisboa. Uma casa, uma 

capela adornada em ouro, pequenas vilas que nascem de repente encrustadas 

na mata, toda essa arquitetura copiada pelo exterior: como se as casas 

portuguesas tivessem sido arrancadas do solo desde o alicerce, então enfiadas 

em balsas incomensuráveis, depois atravessado o mar, sob a tração de baleias 

gigantes, e outra vez fincadas ao chão, nessa terra desde sempre estrangeira. 

Todo esse engenho de imitação, longe de ser indício de um progresso em curso, 

soa como vestígios de algo que se perdeu.  

 

Diante dessas casas tão portuguesas nessas terras tão outras, tenho a 

impressão de haver aqui, antes mesmo da chegada dos portugueses, uma 

duplicação de Portugal, um velho reino irmão tão antigo quanto Lisboa. E essas 

casas e igrejas, essas vilas da imundície, aparecem como os escombros de uma 

outra Portugal destroçada num revés do sol, nalguma maldição bíblica – como 

se a verdadeira Portugal caísse do dia para noite numa devassada de bárbaros, 

e depois bárbaros e nobres dividissem os espólios: vagando nus pelas ruínas de 

Lisboa. 

 

Quem olha essas terras com atenção não vê outra coisa senão o encontro de 

duas gentes destruídas. Escombros, cacos, o acúmulo e o choque violento de 
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ruínas contra ruínas. Nada além desse gesto inaugural de uma sempre nova e 

vibrante destruição. Pois o liame destes destroços, uma terceira e monumental 

ruína, está desde sempre a crescer e inchar, desmesuradamente, projetando 

seus ecos de dor e ódio na paisagem das eras. 

 

No Cais do Valongo, se ajuntam outros selvagens, vindos de terras outras. 

Descem dos barcos perfilados, correntes nas mãos e nos braços. Quando um 

destes negros vai ao chão, recebe como brinde açoites e pancadas. O sangue 

que sai dos corpos dos negros tem o mesmo vermelho dos brancos, mas esse 

detalhe ínfimo, ao que parece, escapa à compreensão dos carrascos. O 

problema parece ser espiritual.  

 

Nalgumas vezes, esses navios de comércio trazem consigo animais exóticos. 

Soube de um caso extravagante, envolvendo elefantes e girafas, comprados 

pela esposa de um comendador de Vila Rica. Mas parece ser exceção. No geral, 

são animais de pequeno porte, embora o transporte de leões seja recorrente. 

Quando muito se pode, nada satisfaz. 

 

Durante a viagem, um dos marujos me contou um caso inusitado. Transcrevo 

apenas o que ouvi: não tem muito tempo, encontraram um navio em alto mar, 

vagando a esmo. Visto de longe, parecia uma nau fantasma, sem qualquer 

tripulação. Hesitaram em embarcar, por medo de alguma peste. Foi então que 

surgiu um bando de leões no convés: oito, ao todo. Correriam da proa à popa, 

rugiam e então paravam estudando a situação. Talvez tivessem escapado 

durante a viagem, ou foram soltos nalgum motim, era difícil saber qualquer coisa 

de antemão. De acordo com o marujo, conseguiram matar seis dos leões à 

distância, com tiros e flechas. Então um bando com cinco dos melhores 

marinheiros invadiu a embarcação e caçou os últimos dois leões. Quatro homens 

foram feridos, um perdeu a perna, mas conseguiram tomar o barco. Nos porões, 

encontraram dezenas de escravos definhando de fome. Um dos marujos, 

versado em dialetos tribais, conversou com os negros, que lhe contaram o que 
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aconteceu: segundo o escravo, os leões arrebentaram as jaulas e atacaram a 

tripulação. Desesperados, o capitão e os oficiais se esconderam no porão, junto 

com os negros. E diante da carnificina que ocorria no convés, o capitão decidiu 

soltar alguns dos escravos para que ajudassem a combater os leões. Mas, 

quando soltos, os escravos mataram e escalpelaram o capitão e os oficiais. 

Jogaram os restos para os leões. Depois de libertos todos os negros, pequenos 

grupos organizados de escravos ainda tentaram atacar as feras. Conseguiram 

matar dois (originalmente, eram dez, os leões), mas terminaram também mortos. 

E como os demais se sentiam fracos para a luta, alguns doentes e não tinham 

armas, decidiram ficar escondidos no porão, esperando que os leões, com fome, 

se devorassem por contra própria. Ao ouvir a história, o capitão do outro barco, 

que era muito cristão (temeroso dos feitiços dos negros, já que entre os seus 

marujos circulava o boato de que havia entre os escravos um velho bruxo, capaz 

de controlar as feras), mandou que incendiassem a nau amaldiçoada: e com os 

escravos lá dentro. O marujo que me relatou os fatos disse que durante muitas 

noites acordou sobressaltado. Não era tanto a imagem fantasmagórica da nau, 

ardendo sobre as águas, como se tivesse escapado do inferno –  nem os homens 

em chamas e correndo pelo convés e saltando na água. O pior eram os gritos 

desaparecendo no chiado perene do mar. 

 

No porto, quem me aguardava era um jovem oficial da coroa, de baixa patente, 

vestido à paisana. Algo comum nesses casos. O oficial me entregou a chave de 

um quarto. Disse que o comandante iria me visitar no dia seguinte, com maiores 

detalhes sobre o serviço. Depois de instalado, passei o resto do tempo dormindo. 

Emendei o dia na noite. 

No pequeno almoço, o comandante, escoltado por meia dúzia de Dragões d'El-

Rei, entra de supetão no hotel.  

A julgar pelas vestes e pelos hábitos à mesa, disse, me arrisco a afirmar que 

estamos diante de um professor.  

Apenas sorri. Minha fama de mercenário não faz justiça a minha aparência: é 

provável que esperasse encontrar um bárbaro trajando molambos, uma cicatriz 



122 
 

escandalosa na testa, roendo uma perna de javali no desjejum. Retirei do bolso 

a carta que havia recebido.  

Pois seja, disse o comandante. E fez um sinal aos seus homens, que se puseram 

a guardar as portas.  

Na missiva, o comandante já havia me adiantando o caso. Um bando de capitães 

justiceiros, com apoio popular, vinha criando uma espécie de poder paralelo na 

Comarca do Rio das Mortes. Uma pequena tropa de proscritos, liderados por um 

capitão de ordenanças conhecido como Januário Garcia. A empreitada, que 

começara como uma vingança pessoal, logo tomou um viés subversivo. 

Saqueavam fazendas de desafetos, davam guarida a escravos fugidos, 

assaltavam os já minguados carregamentos de ouro, e o maior dos insultos, 

prendiam e julgavam criminosos por contra própria.  

Notícias já circulam em Lisboa, disse o comandante. Boatos de fundação de uma 

vila. Veja a encrenca. Se não der fim nesses homens, quem vai termina na forca 

sou eu.  

Compreendo, eu disse. 

Enviamos uma pequena tropa de dragões há alguns meses: e desaparecem no 

sertão, feito vento no ar, chuva no rio. Difícil separar civil de mercenário. E 

naquele chão de fome e miséria, ninguém está alegre com as leis da coroa.  

As lamentações do comandante eram pertinentes. Apesar da forte repressão ao 

levante dos poetas e soldados da Conjuração Mineira, ideias libertárias 

encontravam rápida aderência por toda colônia. Notícias sobre os fatos ocorridos 

nos Estados Unidos, e recentemente na França, levavam os jovens a 

conspirarem, muitas vezes pagando com a vida. 

O comandante se inclinou na cadeira.  

Há quem ache que essa terra não tem rei. Sussurrou e depois deu uma piscada 

de olho maliciosa.  

Sem entender a ironia, pisquei de volta e bebi um longo gole de chá.  

Seus companheiros, disse, são homens rústicos, como o senhor terá a 

oportunidade de constatar. Mas são sujeitos versados na geografia do sertão, 
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acostumados a peleja com índios e quilombos. E depois de uma pausa: Não é 

fácil encontrar escribas mercenários nessas terras. E os relatos das suas 

caçadas são famosas nos nossos meios. 

Bondade sua. 

Antes de sair, ele me explicou que meus três companheiros aguardavam num 

acampamento, escondido na mata. Embora fossem homens úteis para esse tipo 

de serviço – e por isso mesmo –, não eram bem-vindos na cidade.  

 

O cavalo que me arranjaram não era dos melhores. Uma das pernas traseiras 

maior que as outras. Ou menor. Difícil saber. Coisa insignificante que poderia 

passar desapercebido a um cavaleiro pouco sensível e inexperiente. O que não 

é o meu caso: a cada trote, o animal empinava a bunda, com a pretensão de me 

derrubar.  

 

Segui pela estrada indicada. Na terceira curva do caminho, segundo me 

disseram, e de fato aconteceu, encontrei uma velha árvore seca. Depois da 

árvore, uma trilha que ia abrindo passagem no rumo da serra. Onde a trilha se 

bifurcasse, também me disseram, eu deveria seguir à esquerda. Ao final da trilha 

uma gruta. Os homens estariam lá dentro. 

Era de se estranhar que mercenários optassem por uma caverna ao invés de 

uma taverna ou prostíbulo, mas esse estranhamento inicial logo foi deixado de 

lado: ao avistar a gruta, me deparei com um sujeito barbudo, completamente nu, 

perseguindo duas senhoras vestidas. O homem, sem notar minha presença, deu 

uma rasteira na mais frouxa das senhoras e caiu por cima. A outra desapareceu 

na mata. Para evitar constrangimentos, esporei o cavalo e me fiz notar pelos 

barulhos. Um herói. 

O homem se levantou num golpe e correu para dentro da gruta. E num segundo 

voltou enrolado em trapos puídos, acompanhado de outro homem. Armados. E 

mirando minha cabeça. A mulher permaneceu deitada.  



124 
 

Não se preocupem, senhores. Podem continuar a festa. Se eu quisesse matá-

los ou prendê-los, já tinha feito. 

O barbudo enrolado em panos, que trazia duas pistolas à mão, deu um tiro para 

o alto. Depois resmungou alguma bestialidade que não pude entender. Mas o 

outro homem, um mestiço – mais índio que branco – parecia menos afeito a 

selvagerias. Baixou a arma e pediu desculpas pelo comportamento intempestivo 

do companheiro. Então o barbudo se ofendeu: mirou a arma na cabeça do 

mestiço e ameaçou lhe arrancar os olhos e jogar o corpo, ainda vivo, para os 

porcos. O impávido mestiço não disse uma palavra. Sacou o punhal e o encostou 

no pescoço do barbudo.  

Logo acostuma, disse um terceiro homem, que se aproximava atrás de mim. Mas 

não se deixe julgar pela primeira impressão. Quando estiver cercado por um 

bando de selvagens, vai agradecer a Deus por ter esses demônios do seu lado.  

Um sujeito albino de quase dois metros altura. Careca e sem qualquer pelo no 

rosto. Vestia uma bata cinzenta que lembrava os missionários franciscanos, 

poderia muito bem se passar por um deles, não fosse as armas que trazia na 

cintura e o aspecto andrógeno de sua figura. Em todas minhas andanças por 

terras e mares, nunca tinha visto um homem como aquele. 

O gigante albino caminhou até eles e disse algumas coisas que não pude ouvir. 

O barbudo abaixou a arma e o mestiço guardou o punhal. Então ele foi até a 

mulher e apontou uma trilha na mata. A mulher saiu em disparada.  

Os três sentaram-se próximo da fogueira. Aves inteiras atravessadas por 

espetos de pau e o chiado do sangue e da gordura pingando no interior do fogo. 

O calor era uma espécie de manto úmido e quente e sufocante. Ao redor daquela 

fogueira, descobri que o mestiço se chamava Mair, e o barbudo, Moisés. Apertei 

suas mãos sujas e marcadas de cicatrizes. Quanto ao albino, que me pareceu 

um homem extremamente instruído e argucioso, mas cuja origem estava envolta 

em mistério, era chamado pelos companheiros de Cigano. Ele próprio conduziu 

as apresentações, breves e sem maiores detalhes sobre qualquer um daqueles 

homens. Como se eles tivessem surgido cada qual por si mesmo, das sombras 

daquela caverna, apenas com a pronúncia de um nome.  
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Eles faziam pequenos acertos de contas, qualquer tipo de serviço, a quem 

pudesse pagar. Caçavam escravos fugidos e espantavam índios bravos que 

ainda insistiam em saquear fazendas e pequenas vilas. Mas, segundo eles 

mesmos disseram, nada como isso que tinham que fazer agora. 

De fato, seria impossível a quatro homens, como nós, caçar e matar Januário, 

porque segundo relatara o comandante, ao que o Cigano confirmara, além de 

contar com um bando fortemente armado, o proscrito despertava a simpatia da 

população. Tentativas de infiltrar homens disfarçados no bando nunca 

funcionaram. Os espiões eram sempre descobertos e terminavam esquartejados 

e jogados nas portas de quarteis e igrejas. A saída, conforme o capitão tinha 

sugerido, e o Cigano também achara a melhor das hipóteses, seria viajar até a 

capitania de Mato Grosso, onde ainda havia tribos de guaicurus, os índios 

cavaleiros, algumas delas afeitas ao ouro e propensas a negociação. Pois desde 

mil setecentos e noventa e um, os índios cavaleiros, até então arredios e 

invencíveis, assinaram um acordo de paz e colaboração com a Coroa 

Portuguesa. E o Cigano tinha lutado ao lado dos guaicurus em guerras antigas 

e disse que havia entre os caciques um velho amigo, a quem seria relativamente 

fácil convencer. Na primeira lua cheia de novembro, se tivéssemos sucesso na 

nossa empreita no Mato Grosso, desceríamos no rumo da Comarca do Rio da 

Mortes, enquanto uma tropa partiria de São Paulo, pelo caminho da Mantiqueira. 

Januário e seu bando não teriam forças para combater em duas frentes. 

Encurralados no alto da serra – onde se dizia, os proscritos vinham construindo 

uma vila – seria a rendição ou a morte. 

Para convencer os índios cavaleiros, o Cigano levava um pequeno baú, com 

ouro e prata. Uma insanidade. Proscritos dessas terras ermas tem o nariz 

afinado. Farejaram uma lasca de ouro há léguas de distância. 

O Cigano se inclinou sobre a fogueira e arrancou umas das coxas do espeto e 

ali mesmo de pé a enfiou na boca. 

Há um homem chamado Natã, disse e cuspiu as lascas de osso no chão. Um 

jesuíta, um dissidente, um pária. Vive nas margens do Rio Grande. Eu o conheci 

há muito tempo e esse homem me deve um favor.  

Que favor?, perguntou Moisés. 
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Esse homem conhece coisas que a maioria dos homens sequer suspeita que 

ignora. É aquilo que talvez homens como você tomassem por um feiticeiro. Eu o 

vi jogar um miúdo saudável na cama apenas com meia dúzia de palavras. 

Palavras que não eram outra coisa além barulhos. Mas o que importa é que esse 

homem me deve um favor e amanhã vamos cobrá-lo. 

E depois do Cigano se calar, nada mais dito. Minha experiência e minhas 

andanças pelo mundo me ensinaram que na companhia de tais pessoas o 

silêncio é uma vantagem que se deve manter.  

Os homens então entraram no interior da caverna e começaram a ajeitar suas 

tralhas. Pegamos a estrada com o sol no meio do céu.  

 

Pegamos uma trilha pelo canto da serra, com uma floresta maciça diante de nós. 

A copa das árvores capturava a luz de tal modo que a noite já começava a nascer 

dentro da mata. O ruído de animais irrompia daquele mundo como algum tipo de 

linguagem; uma linguagem que nós, homens, há muito expulsos do paraíso, não 

temos mais condições de compreender. Naquela trilha há muito abandonada, 

Mair seguia à frente, logo atrás vinham o Cigano e Moisés. Vez ou outra o 

mestiço sacava o facão e partia um cipó. Não havia conversa. Apenas o 

resfolegar dos cavalos e o silêncio inumano mais além. 

 

Já tinha ouvido muitas histórias desses jaguares pintados que vivem nessas 

terras. Mandíbulas capazes de destroçar um cavalo em minutos, engolir uma 

criança com uma bocada. Era a única coisa que temia naquela marcha. Pois que 

as serpentes, abundantes nesse mundo estrangeiro, se assustam com o barulho 

de cavalos e tentem a atacar bichos menores, ou apenas quando acuadas. Mas 

os jaguares típicos dessas terras são caçadores, agem como homens, e podem 

nos farejar e perseguir por léguas de distância. O Cigano optara por tal caminho 

para se desviar da estrada principal. Um percurso mais demorado, porém, mais 

seguro, conforme explicara na partida. Quando saímos do outro lado da mata, 

ainda olhei para trás: duas gemas pareciam flutuar sobre um galho. Tomei 

aquela visão fantasmagórica como fruto da minha desconfiança – pois o medo é 
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também uma espécie de desejo. Projeta diante dos nossos olhos aquilo que o 

coração esconde.  

 

Montamos acampamento à beira de um pequeno córrego. Desareei meu cavalo 

e me sentei na grama para descansar. Mair acendeu a fogueira e depois tirou de 

sua bolsa um cachimbo e um saco cheio de fumo de Angola. Ele sacou um tição 

do fogo e acendeu. Então esticou o cachimbo na minha direção.  

Obrigado, eu disse. E dei um trago moderado.  

Já tinha experimentado fumo de Angola nas colônias da África, e também nos 

cabarés de Lisboa. Mas nada como aquele fumo. 

Roubei as sementes de um velho pajé, disse Mair. Muito especial. Apenas em 

ritual e apenas o próprio pajé pode usar.  

É realmente mágico. 

Três tragos e as árvores começam a falar.  

O Cigano tinha desaparecido. Moisés tentava pescar alguma coisa no córrego. 

Estrelas já começavam a surgir como gotas de luz fora de foco e o zumbindo da 

água e o som estridente dos grilos conversava com os sapos. Não ouvi a voz de 

nenhuma árvore. Mair me contou algumas histórias sobre o pajé, e alguns 

causos de batalhas e emboscadas. Traguei o cachimbo e também contei 

algumas histórias de minhas aventuras nas colônias africanas, jornadas pelo mar 

e também sobre povos exóticos e animais que ele nunca tinha visto. 

Peguei o diário e escrevi algumas impressões.  

Moisés apanhou meia dúzia de peixes e começou a amolar a faca na pedra para 

limpá-los. Sob o ruído da lâmina, o Cigano surgiu caminhando nas águas, 

subindo o córrego. Completamente nu. A brancura do seu corpo reluzia 

impenetrável às trevas, que já àquela altura se precipitavam. Algum tipo de ser 

doutra natureza. Trazia em uma das mãos um animal morto e jogou o animal na 

direção de Moisés. Agachou próximo da fogueira e ficou estudando o fogo. 
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Pois veja, disse o Cigano. Então temos agora entre nós um escriba, um 

evangelista deste mundo sem Deus. Um homem que empurra a vida dos homens 

para fora da própria vida.  

Encarei o Cigano com curiosidade. Ele sorriu e depois continuou:  

Há muitos séculos existiu um reino de cartógrafos, muito famoso em todo mundo 

antigo, justamente pela técnica que empregavam na construção de mapas. Os 

cálculos eram tão precisos que até detalhes pequenos como uma lasca de pedra 

podia ser guardado dentro dos mapas. Os fazedores de mapas ficaram cada vez 

mais famosos e cada vez mais obcecados. Tinham por pretensão guardar nos 

seus mapas a totalidade das terras que visitavam. No auge do seu desvario, 

ergueram um mapa da mesma extensão do seu reino, que cobriu o sol e a lua. 

Só aí constatam o absurdo de seu propósito. Rasgaram o mapa em quatro 

grandes pedaços e lançaram em terras ermas. E durante muito tempo aquelas 

lascas de couro arderam sob o sol, servindo de abrigo para as serpentes do 

deserto. 

Ninguém disse nada, esperando que o albino talvez explicasse a charada. 

Mas houve uma segunda geração de cartógrafos, prosseguiu o Cigano, ainda 

mais rigorosa e cuja técnica ia muito além daquela primeira geração. Quando 

ergueram um mapa do tamanho do reino, como na geração anterior, passaram 

a morar no mapa. E seus mapas continuaram a crescer a cada nova empreitada. 

Então o novo projeto tinha agora o dobro do tamanho do reino, e depois quatro 

vezes os limites da pequena terra que tinham nascido. Os mapas iam se 

alargando de tal maneira que o antigo reino era ele mesmo uma pequena folha 

de papel dentro de um gigantesco mapa cujos limites eram maiores que uma 

vida de caminhada.  

Que porcaria de história é essa?, Moisés se levantou. Já ouvi muita bobagem 

nesse mundo, mas nunca uma aberração desse tamanho. 

Mair começou a rir e o Cigano continuava agachado junto ao fogo.  

De minha parte, não compreendi o sentido daquela charada de imediato. Só 

agora, quando escrevo essas memórias, suspeito de sua moral. 
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O homem que vamos visitar amanhã, disse o Cigano. Um sabedor de oráculos. 

Um necromante. Não digam nada além dos seus nomes e devem se calar até 

que eu ouça tudo que ele tem a dizer. Então o ato será consumado e a dívida do 

pária esquecida. 

Mair ofereceu o cachimbo ao Cigano e o Cigano o tomou para si e saiu andando 

na escuridão, na direção dos cavalos. 

Ele nunca dorme, disse Moisés. Às vezes eu acordo no meio da noite e vejo esse 

desgraçado nu, rodeando a fogueira. 

Uma cabeça estreia como a sua não entende esse tipo de coisa, disse Mair.  

E qual diabo de coisa é isso?, Moisés apontou a faca suja de sangue na direção 

de Mair. Escute bem, cara encardida: eu não vou com a tua fuça. E quando essa 

coisa toda acabar, ah, quando a gente matar o desgraçado, nós dois vamos 

acertar a mão.  

Mair apenas sorriu e não disse nada.  

Moisés esquartejou o animal sob a luz da fogueira. Entalhou espetos e 

transpassou na carne e depois os fincou no chão, próximo do fogo. O chiado das 

gotas de sangue caindo na brasa. As sombras se moviam ao redor do 

acampamento e deslizavam sobre outras sombras mais antigas e espessas. Por 

muitas vezes meus olhos procuraram naquela dança de sombras trêmulas algo 

como formas, figuras que nos vigiavam. Mas talvez minha cisma não fosse outra 

coisa senão o duradouro efeito do fumo de Mair. 

Comemos em silêncio, cada qual no seu canto. Dormi com o barulho das águas 

e o estalar da fogueira. 

 

Estava no alto de uma montanha. Mais adiante, uma planície de plantas rasteiras 

e esguias. Tudo era estranho naquela paisagem. Um pajé sem rosto surgiu de 

repente e se aproximou de mim. Não me despertou qualquer temor. Seus gestos 

eram lentos e seu corpo pintando com uma espécie de pó branco e traços e 

formas de uma enigmática geometria vermelha. Falava numa língua que não se 

parecia com nada que eu tivesse escutado na vida. Ruídos bestializados. 
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Ranhuras de madeira contra madeira, da terra quando se move sob o chão. Não 

viam de sua boca, emanavam de algum lugar anterior. Tudo ecoava dentro da 

minha cabeça. E dentro da minha cabeça sua mensagem era clara: o pajé me 

disse que tinha sonhando com seus ancestrais, e que eles haviam lhe dito que 

os corpos dos guerreiros não podiam descansar, porque seus restos mortais e 

suas terras e suas mulheres e descentes e também seus deuses foram 

profanados. E seriam profanados pelos séculos dos séculos. O pajé ficou em 

silêncio. Atrás dele, avistei uma legião de soldados em marcha pela planície. 

Então o pajé se transformou num jaguar e desceu as escarpas e arrancando 

lascas de pedra e fogo por onde passava. Seu rugido se misturava ao som de 

um trovão. À frente do regimento, um homem que talvez fosse um antigo general 

erguia uma bandeira esfacelada e guiava aquela legião cadavérica. Foi aí que a 

coisa mais impressionante aconteceu: o jaguar saltou de uma distância absurda, 

bateu as patas na cabeça do cavalo e dali deu outro salto e engoliu a cabeça do 

general num golpe. E depois começou a estraçalhar o cavalo. Os homens 

atiraram contra o animal, com tudo que tinham, mas os tiros não eram nada além 

de barulhos secos. Então outro jaguar apareceu. E mais outro. E os homens 

tombaram despedaçados, ainda vivos, e seus gritos desesperados ecoavam por 

toda a planície. Quando as feras terminaram de devorar os homens, um 

daqueles animais ergueu a cabeça e me fitou nos olhos. Saiu em disparada, na 

minha direção, e já estava então ali mesmo, a poucos metros de me alcançar, 

como se não respeitasse nem a distância e nem o tempo de um percurso. 

Quando senti sua respiração na minha nuca, acordei num salto. 

O que você viu, estrangeiro? O Cigano. Sentado diante do fogo e envolvido num 

cobertor, como se aguardasse meu retorno daquele delírio. Alguma sorte? 

Os fantasmas dessa terra falam alto demais para a cabeça de um homem. 

Viu algum mar de vidro misturado com fogo? 

Não. Nada que valha. 
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1. 
 

Que outra coisa, senão um obscuro impulso tem a capacidade de nos levar aos 

caminhos mais decisivos da nossa vida? Acredito cada vez mais nisso. Na 

impotência da vontade, na força reveladora do acaso.  

Meu interesse pelo passado começa bem antes da minha pesquisa sobre 

Januário Garcia. Minha casa, a casa dos meus pais, ficava e ainda fica perto de 

uma igreja. Nesse terreno, há mais ou menos duzentos anos, ergueram uma 

capela, na antiga fazenda onde começou a povoação que deu origem a cidade. 

Maria José do Espírito Santo. Acho que era esse o nome da mulher que doou o 

terreno.  

Muitos anos depois, em meados da década de sessenta, construíram outra 

igreja, onde hoje é a praça central. Fruto do desejo de modernização da época, 

a arquitetura dessa igreja nova é tão sofisticada como uma caixa de sapatos. Ao 

longo dos anos, agravando a situação, reformas na fachada e nos fundos – como 

as grades instaladas na parte da frente, para coibir a presença de mendigos e 

vagabundos na marquise central dessa morada do Senhor –, só fizeram por 

descaracterizar ainda mais algo que já não tinha nenhuma alma.  

Quando criança, embora não fosse católico, costumava acompanhar um amigo, 

que era coroinha, na hora de tocar o sino. Na época não entendia a razão do 

padre usar crianças para tocar o sino. Mas hoje, lembrando do cheiro de madeira 

podre das minúsculas escadas no interior da torre, das teias de aranha, dos 

ninhos de pombas, do bolor e do mofo nas paredes, parece compreensível que 

apenas o corpo miúdo de uma criança pudesse subir aquelas escadas.  

Não tocava o sino durante as missas, quase nunca as frequentei (apenas 

aquelas que a escola me forçava, como forçava todos, mesmo aqueles que não 

fossem católicos), tocávamos o sino depois da Ave Maria, todo santo dia, às seis 

horas da tarde. Versão de Schubert, rodando em um velho toca-discos quarenta 

e oito rotações. Os chiados e cliques do vinil saiam ainda mais poluídos nos dois 

velhos alto-falantes fixados na torre da igreja. Com graves subtraídos, me lembro 
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bem disso, do sol alaranjado colorindo as serras, as pedras da praça, os telhados 

que víamos lá de cima, os caminhões despejando os peões das pedreiras nas 

ruas, aquele canto ressoava num agudo estridente por quase toda cidade.  

Se me recordo bem, toquei aquele sino também em alguns enterros. Era um 

toque diferente do repique exaltado ao final da Ave Maria. Dois toques, apenas, 

como que empurrando a toada lenta do cortejo que avançava silencioso morro 

acima, em direção ao cemitério. Quando o cortejo desaparecia da vista, o sino 

da igreja se calava. E um outro sino, menor, mais discreto, começava a soar 

dentro do cemitério. Como que chamando o morto.   

*** 

Não me lembro de nenhuma missa de corpo presente na igreja perto da minha 

casa. Pois como é natural nesses casos, com a construção da nova igreja, o 

povo começou a chamar a antiga igreja de Igreja Velha. E às vezes a gente 

subestima o poder de um nome, de uma palavra. Pois mesmo um adjetivo, sem 

dúvida a categoria mais vil e frágil nos círculos das letras, tem seu poder. 

Incorporado ao nome próprio, cresce, ganha corpo, termina substantivado. 

Velha. O padre a abandonou como costumamos abandonar os velhos doentes. 

Com cadeados nas portas, mato crescendo ao seu redor, postes de ferro já 

enferrujado, luminárias quebradas. E numa roda de causos, ou numa noite sem 

lua, sempre havia quem dissesse que a igreja era mal-assombrada. Não sei. Mas 

lembro bem das paredes caindo aos pedaços e o telhado afundado, servindo de 

morada aos pombos. Não sei se ainda havia imagens de santos lá dentro. Mas 

se houvesse, estariam aos cacos, servindo de guarida aos ratos e baratas. Sei 

que ao lado da Igreja Velha havia meia dúzia de montes de areia. Desde sempre 

estiveram ali. Montes de areia que seriam usados numa reforma desde sempre 

anunciada e desde sempre protelada como o retorno do próprio Messias. A areia 

tornou-se parte da paisagem, um pequeno deserto onde construíamos estradas 

e túneis, e dávamos voadoras, tombos, rasteiras e qualquer tipo golpe que 

levasse nossos corpos miúdos a uma queda vertiginosa cujo impacto acabava 

amortecido na suavidade daquele colchão natural.  

*** 
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Eu adorava aquela areia. Meu pai também, mas por outro motivo. Quando 

reformou o banheiro, ele roubou umas sete latas de areia dali, no meio da noite. 

Minha mãe achou errado, como também achava errado a gente brincar lá 

(nenhuma mãe gostava). Mas não era por causa dos cachorros vadios e dos 

cavalos que pastavam por ali, devorando as pontas de capim gordura e 

branquiária, enchendo o lugar de esterco. A Igreja Velha, conforme dizia o velho 

Tião das Almas, escondia um antigo cemitério. Um cemitério de bexiguentos, 

leprosos.  

“Esses sujeitos cujo corpo começa a se despedaçar e se desfazer antes mesmo 

que a alma tenha tempo de escapar”, dizia o Tião.  

Não há mais cemitérios assim. E as histórias do Tião eram muito aumentadas, 

floreadas, e talvez por isso mesmo deixassem a gente com medo. O que o velho 

Tião dissera, e outras pessoas vieram a confirmar, era que o cemitério fora 

abandonado, ou melhor, mudaram o cemitério de endereço, como se fosse uma 

repartição pública qualquer. Você consegue entender isso? Não construíram 

outro. Só mudaram de lugar. Talvez porque estivesse lotado, cheio demais, e 

não houvesse espaços para novas covas, ou talvez porque fosse uma espécie 

de crime abrir covas sobre covas, misturar os tempos daquelas mortes, misturar 

leprosos e saudáveis, se é que é possível falar em morte saudável. Os leprosos 

eram forçados a viver em construções erguidas longe do alcance das cidades, 

isoladas. Construções que recebiam o nome de colônias. Colônias de leprosos. 

Mas esse afastamento, isso é importante, não era apenas uma questão de saúde 

pública. Nas escrituras sagradas, e na história, não são raros os casos em que 

a lepra figura como uma espécie de maldição divina. Durante séculos e séculos, 

os leprosos foram vistos como almas condenadas, pecaminosas, fulminadas de 

uma vez por todas pelos critérios misteriosos da cólera de um Deus desde 

sempre incompreensível. O que ficava disso tudo era essa lenda que tinham 

mudado o cemitério de lugar. O que sempre me pareceu um absurdo. Lápides, 

placas, e até os cacos de osso, tudo bem, dá pra transportar. Difícil é mudar os 

fantasmas e espíritos de lugar. Não sei se essas coisas respeitam decretos, leis, 

despachos de um prefeito empreendedor. Os esqueletos dos leprosos ainda 

estavam ali, afundados, engolidos pelo abismo do chão, sufocados pela terra. 

Seus espíritos certamente não poderiam descansar, depois de serem revirados. 
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*** 

Lembro que as máquinas chegaram por volta das oito da manhã. Eu tinha uns 

sete ou oito anos. Todo mundo tinha uns sete ou oito anos. A gente não sabia 

muito bem o que esperar.  Então os homens começaram a escavar o barranco 

e a arrancar as velhas pedras que cobriam o piso. Éramos crianças. Crianças 

cujo imaginário tinha sido adubado por filmes da Sessão da Tarde e os causos 

do velho Tião das Almas. Nossa expectativa era que múmias ou caveiras como 

as de Jasão e os Argonautas, ou aquelas caveirinhas de Golden Axe, se 

levantassem da terra e atacassem os peões da prefeitura. Pensando nessas 

coisas, sinto uma saudade absurda do velho Tião. Naquele tempo, já estava 

doente. Desde que me lembro do Tião ele tinha problemas de saúde. Sua casa 

exalava um cheiro forte de roupa mofada, um odor acre de urina, de mofado, no 

quarto, nas roupas, por cima de tudo. No final, ele fazia um esforço danado pra 

levantar da cama. A gente ia até a casa dele capinar a horta a troco de meia 

dúzia de moedas, um saco de mexericas, às vezes só para ouvir as histórias. Foi 

assim que ele contou que tinha trabalhado na última reforma da Igreja Velha, 

fazia muitos anos.  

Um padreco da cabeça redonda, dizia o Tião, nem barba tinha, mal chegou aqui 

e vendeu a porta e o sino da igreja. E o sino e essa porta hoje são tudo falseado. 

Foi seu Olavo quem fez a porta. E o sino, sei lá, mandaram fazer, em Aparecida 

do Norte. O de verdade venderam. Passaram no cobre. Crime, disse o Tião. O 

sino foi parar em uma capela lá em Ouro Preto. E a porta em São João Del Rei. 

Tião também disse, A máquina cravou os dentes no barranco e foi uma gritaria 

só. Começou a rolar osso de defunto ladeira abaixo. Esse lugar ficou 

assombrado, Tião não cansava de repetir. Malassombrando.  

*** 

Se me permite um desvio, admiro muito a força espantosa desses caquinhos de 

osso que surgem silenciosamente sob às carícias de um pincel ou uma lupa, 

dessas pazinhas de arqueólogos. Um mísero detrito, menos que nada: enterrado 

tão fundo no silêncio da terra, jaz agora semelhante a própria terra. Mas então 

um novo ossinho insignificante descoberto na África de repente golpeia o edifício 

do tempo. É menor que um palito de dente, mas tem a potência de um átomo 
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cindido. Feito esses sismos que lançam montanhas ao chão, empurram sem 

descanso continentes de um lado outro lado do globo. A descoberta desses 

novos ossinhos arrasta a vida dos homens e dos peixes à épocas longínquas e 

até então inexistentes. Como se as placas tectônicas que sustentam as eras e 

os séculos se deslocassem alguns milênios para trás, abaladas por um choque 

sem precedentes. Há pouco meses, um grupo de arqueólogos descobriu 

caquinhos de osso de hominídeos no Marrocos. Hominídeos da nossa espécie, 

homo sapiens. Segundo os pesquisadores do Instituto Max Planck de 

Antropologia Evolutiva, que assinaram o artigo que trazem essas novas 

revelações, os caquinhos de osso descobertos nos Marrocos empurraram o 

tempo de vida da nossa espécie em pelo menos trezentos mil anos para trás. 

Veja: nossa era tem dois mil e pouco anos, a vida de um homem de saúde 

privilegiada raramente passa dos cem. E estamos falando de trezentos mil anos. 

Pura vertigem, pensar nessas coisas. Tudo isso sempre me pareceu uma 

espécie de milagre. Pois não é assombroso que um mero caquinho de osso 

desse tamaninho tenha o poder de revelar a vida de homens cuja existência 

sequer suspeitávamos que desconhecíamos? Trezentos mil anos arquivados 

nessas minúsculas ruínas de um corpo. O passado nunca está pronto. Continua 

a ser a construído, reformulado, explorado. O passado é algo tão aberto e 

vertiginoso como o futuro. 

*** 

Claro que eu nem suspeitava dessas coisas naquele dia. Meus amigos e eu 

vivíamos em um estágio pré-científico. Se a palavra arqueólogo fosse de repente 

pronunciada a única coisa que vinha à cabeça era Indiana Jones. Pois me lembro 

até hoje daquelas cavernas cheias de aranhas, vermes, do ritual de sacrifício em 

que o coração de um nativo era arrancando ainda pulsando. Não. Nossa 

expectativa girava ao redor de caveiras sombrias, fantasmas, almas penadas, 

assombrações. Mas nada acontece do jeito que a gente espera. A máquina 

parou, só que não houve gritaria. Apenas silêncio. Um dos funcionários enfiou a 

mão dentro da boca da máquina, mexeu na terra, e depois ergueu um osso. Um 

fêmur, pela metade. Uma lasca de perna. Nada além disso. Os homens enfiaram 

o osso num saco e não sei pra onde levaram. Talvez tenham ido perguntar ao 

prefeito o que fazer. Tudo passava pela mesa do prefeito. Se uma galinha 
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botasse um ovo fora de hora, levavam a galinha e o ovo até ele, para que ele 

deliberasse sobre o assunto. Soube por esses dias, através de um amigo, que 

esse velho prefeito voltou ao cargo na última eleição. Quando souberam do 

resultado, os eleitores fizeram um abraço coletivo ao redor da igreja – não a 

velha, mas a nova, com grades na marquise – e rezaram uma Ave Maria. 

Algumas coisas nunca mudam, passe o tempo que passar. Em todo caso, 

quando as máquinas se afastaram dali, Marcelinho Black e eu pegamos umas 

colheres e facas de cozinha e ficamos ali, escavando o barranco em busca de 

algum esqueleto. Escavando e escavando. Nenhuma caveira. Nenhum baú 

apodrecido cheio de moedas de cobre. Meu trabalho rendeu meia dúzia de 

toquinhos de osso. Não sei se eram de gente, de cachorro, ou pedras 

fossilizadas. Só sei que enfiei aquilo tudo numa caixa de sapatos. E depois 

escondi aquela caixa embaixo da cama, como uma espécie de relíquia. Mas 

minha mãe jogou tudo fora. Falou da doença, homens sem dedos e nariz. Isso 

pega. Acho que foi aí que tudo começou. Imaginei meu rosto caindo, aos poucos, 

orelhas e dentes, pedaço por pedaço, meus dedos rolando na pia quando 

lavasse as mãos. E lascas de pele arrancadas com bucha e sabão. Não sei por 

quê comecei a ficar curioso sobre as pessoas que tinham vivido naquela terra, 

antes de mim. Os donos daqueles ossos. Talvez porque eu não tivesse quase 

nenhum antepassado por ali. Pois ao contrário dos meus amigos de infância, 

cujas famílias há várias gerações se enraizaram naquela região, e o nome de 

um tio-avô batizava uma rua, e um tataravó uma avenida, uma escola, eu não 

tinha nenhum primo ou tio mais próximo, exceto pelos vagos parentes que 

ajudaram a criar minha mãe. 

Meu interesse pelo passado, o passado em geral, o passado daquela terra, 

talvez fosse, e ainda seja, uma forma de compensar essa orfandade originária: 

de terra, mas, sobretudo, de ancestralidade. 

*** 

Passei então a frequentar cotidianamente a casa do velho Tião das Almas, 

perguntando sobre histórias antigas, sobre as pessoas de antigamente. Não me 

interessava tanto minha família, que não tinha nenhum lastro ali, mas imaginar 

um pouco da história daquele lugar que havia crescido. Foi aí, sentando na beira 
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de um fogão à lenha, comendo pipoca num dia de chuva, que ouvi pela primeira 

vez a história de Januário Garcia.  

Era primo do meu bisavó, disse Tião. E ruim como o diabo.  
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II 
 

O segundo dia de jornada começou com um céu inóspito. Nuvens de um cinza 

pálido encobriam o horizonte e uma névoa hostil se derramava pelo vale. Acordei 

com o barulho dos cavalos se movendo. A fogueira exalava uma macilenta 

fumaça indistinta da serração. Imagens daquele sonho da noite anterior 

irrompiam sem que eu pudesse extrair qualquer significado.  

Comi os restos de carne e as lascas de pão e um chá de ervas ainda morno. 

Mair se aproximou e sentou ao meu lado. Como não disse nada, puxei assunto. 

Quanto tempo? 

Meio dia de jornada, ou menos. Depende muito. Depende do pressentimento do 

Cigano.  

Juntei minhas coisas e ajeitei o cavalo. O Cigano tinha saído junto de Moisés 

para explorar as redondezas. Surgiram então de volta no meio da névoa e 

apontaram na direção do sol poente.  

O caminho até as terras do necromante tem suas próprias privações, disse o 

Cigano. Uma velha estrada entre as serras, onde o sol se esconde antes do 

tempo. Há um mercenário aleijado, chamado Saul. E um bando herético cujo 

mínimo de civilidade desapareceu como poeira no ar. Mas no fundo são uns 

covardes e só atacam cortejos civis e de poucas defesas. Não devem se meter 

com a gente.  

Já na estrada, o Cigano ordenou à Mair que fosse à frente. Trovões começaram 

a crepitar nas nossas costas enquanto uma chuva rala nos lavava o rosto. 

Alcançamos Mair no alto de um mirante, mocosado, entre às árvores.  

Quantos?, perguntou o Cigano, já saltando do cavalo. O ronco seco do chão 

quando seu corpo bateu contra ele era como um gemido sufocado no interior da 

terra. 

Doze ou quinze. Mas é difícil dizer. Talvez escondidos dentro da mata.  

Bem, disse o Cigano. Nada além do previsto. 
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Subiu em seu cavalo e seguiu pela estrada como um velho peregrino que 

caminha sobre a terra guiado por algum tipo de astúcia divina. Fomos logo atrás 

e sem demonstrar qualquer hostilidade.   

Os mercenários de Saul logo nos avistaram e empunharam suas armas e 

formaram fileiras dos dois lados da estrada. Armas velhas e alguns usavam 

espadas enferrujadas e lanças esculpidas em lascas de pedra e cobre. Suas 

roupas eram menos que trapos e misturavam trajes nobres e couro de animais 

e eles mesmo guardavam em seus olhos aquele arregalo que apenas os homens 

dos confins da terra ainda portavam. Um bando de náufragos do século passado, 

desterrados e famintos, perdidos dos hábitos da terra natal, mas também um 

tanto inaptos à vida selvagem. Um dos homens correu em direção a mata e 

voltou acompanhado de um velho de um braço só. Esse velho do braço só era o 

próprio Saul. O aleijado. Ele parou no meio da estrada e ergueu o braço solitário.  

A estrada está fechada. 

O Cigano abriu um sorrido plácido e amistoso. Vejam, homens. Esse é o grande 

Saul, o senhor dessas paragens.  

Saul permaneceu em silêncio e seus homens fecharam um círculo ao redor de 

nós. Moisés ameaçou pegar a arma, mas uma pancada rápida e certeira o lançou 

ao chão.  

O Cigano continuou sorrindo. Moisés deitado sob a mira de três mercenários.  

Ora, ora, disse o Cigano. Por muito menos Saul arrancou as pernas de um primo 

bastardo do Bispo de Campanha. E por menos ainda separou a cabeça do corpo 

de Maria dos Anjos, prometida do jovem alferes Bartolomeu. Mas esses meus 

homens não são como nós dois, Saul. Não conseguem ver a natureza real das 

coisas. 

O velho sem braço encarou o Cigano com curiosidade.  

Já nos encontramos muitas vezes nessa estrada, nessa mesma situação. E 

muitas distantes vezes nos encontraremos, até que cada uma das estrelas seja 

enfim abatida pelo derradeiro crepúsculo, disse o Cigano. E todas essas vezes, 

à beira do infinito, esses pequenos homens de cabeça estreita sequer suspeitam 

das teias invisíveis que os envolvem, nem ao menos podem sonhar com os veios 
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subterrâneos que arrastam suas vidas. Mas você, Saul, você sabe muito bem do 

que eu estou falando. Você já viu o outro lado, já contemplou o mundo do avesso. 

O Cigano saltou de cima do cavalo num golpe. Ele abandonou suas armas 

enfiadas na sela e andou na direção do velho aleijado. Sorriso amplo, sereno, 

simpático. E abriu os braços e depois estendeu a mão ao mercenário e começou 

a cochichar algum tipo de palavra íntima e preciosa.  

Ficaram todos em silêncio na esperança de ouvir tais palavras. Mas não podiam 

alcançá-las. Tampouco domar os enigmas que aqueles sussurros pareciam 

resguardar. Se meia dúzia daquelas palavras caíssem nos seus ouvidos, suas 

línguas e depois suas bocas tão logo mortas incendiariam como brasa.  

O Cigano lançou o braço no ombro do velho Saul e os dois caminharam na 

direção da floresta e desapareceram e depois voltaram rindo e trocando 

observações ao pé do ouvido. E que tipo de coisas aqueles homens 

conversaram é difícil saber. O que dá para saber é que depois daquilo o Cigano 

voltou para o seu cavalo e os homens de Saul nos arranjaram mais duas cabaças 

d’água e um pouco de pólvora e um arco e flecha e lascas de carne seca num 

saco e no fim das contas seguimos em frente bem melhores e mais animados 

do que antes. 

Havia algo de delirante naquilo tudo. E minha intuição se confirmou quando duas 

léguas depois ouvi o trote de cavalos no nosso encalço. E eram mesmo os 

homens de Saul e o próprio Saul, encolerizado, recém-desperto dos feitiços e 

ardis tramados pelas doces palavras do Cigano.  

Primeiro vieram as flechas, zumbindo rente ao ouvido. Depois o estralo seco dos 

bacamartes e garruchas. Mair e Moisés atiraram para trás, a esmo, esporaram 

os cavalos e desaparecem à frente, procurando guarida no cerrado. Era o 

sensato, o que qualquer homem faria num caso desses. E foi também o que eu 

fiz. Mas o Cigano não é qualquer homem.  

Enquanto eu fugia, vi aquele gigante albino frear bruscamente seu animal. As 

unhas do bicho fincaram no chão e as pernas do cavalo dobraram-se e ele 

gemeu e refugou e parecia que ia se partir em dois. Mas logo ele deu um golpe 

de cabeça e girou o pescoço e girou sobre o próprio eixo e parou virado para 
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trás, encarando aquela legião de proscritos. O Cigano sacou a arma. Uma 

estátua de mármore de repente esculpida naquele sertão. Mirou sem pressa 

nenhuma. Bum. O cavalo de Saul tombou no meio da tropa, derrubou mais dois 

ou três desgraçados. Meia dúzia de cavaleiros ainda vieram por mais seis ou 

sete metros. Vinham portando baionetas, que reluziam sob o sol. O Cigano 

permaneceu imóvel, inviolável, indiferente ao mundo e aos homens, 

recarregando lentamente sua pistola com chumbo. Estavam sozinhos, afinal, 

aqueles bandidos devem ter constatado, sozinhos diante daquele ser 

gigantesco. Os cavaleiros continuaram galopando, mas já fazendo uma meia lua 

um tanto quanto brusca e então no mesmo ritmo estavam agora correndo em 

sentido contrário, fugindo no rumo do próprio bando. O Cigano guardou a arma 

e saiu em disparada.  

Desbravamos aquela mata serrada até toparmos com uma cava instransponível. 

E a cava percorria um longo caminho rente a mata até se espraiar numa campina 

seca, pretejada, ainda exalando aquele gosto de incêndio. O Cigano fez um 

maneio de cabeça para Mair, que logo se embreou naquela cava, para ver se 

estávamos sendo seguidos. 

Nada, disse, quando voltou.  

A cabana do necromante está além daquele vale, disse o Cigano, ao norte da 

daquela pedra com cara de gente. 

Parece mais cara de bicho, disse Mair. 

Olhando bem, pensei comigo, aquele rosto esculpido pelo vento talvez fosse um 

pouco dos dois, como quase tudo nessa terra selvagem. 

 

A cabana do velho necromante tinha sido construída no interior da floresta, numa 

época sem data, em que talvez nenhum de nós ainda tivesse nascido. O Cigano 

disse que o necromante tinha chegado a essas terras numa era arcaica, antes 

mesmo que os primeiros caçadores de índios, com seu ódio e ganância, as 

desbravassem naquelas bandeiras sanguinárias, deixando para trás um rastro 

de morte, desterro e orfandade. O necromante havia respirado aquele ar remoto, 

antigo, quando as minas de ouro ainda dormiam ocultas no ventre da terra; e 
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aquela legião de homens de pele escura – poderosas nações tão antigas como 

a força do próprio homem – sequer suspeitava que seus filhos, e os filhos dos 

seus filhos, seriam então obrigados a escavar as entranhas da terra, cada vez 

mais fundo, como que compelidos a desbravar o oco da terra, procurando um 

caminho mais rápido, um atalho, um veio subterrâneo que desembocasse direto 

nas portas do inferno. 

Nada disso fazia sentido. Fugia mesmo a mínima lógica da ciência e da razão. 

Nem mesmo o corpo de Matusalém, que padecia de uma lentidão mineral, 

poderia resistir ao castigo inexorável do tempo. Pois até as rochas mais 

resistentes acabam esfoladas no sopro inocente do vento. Mas as palavras do 

Cigano, e o próprio Cigano, pareciam habitar uma atmosfera fantasmal e antiga, 

onde a justa medida dos anos e dos tempos escapava da boa razoabilidade. 

 

Restos de tochas sem vida e também caveiras pregadas nas árvores, algumas 

delas miúdas demais, do tamanho da face de uma criança. Uma trilha sombria e 

com cheiro de morte. Tal artifício não assusta sujeitos ilustrados, como eu, mas 

devo admitir que pode funcionar muito bem para espantar selvagens e 

ignorantes, esses viventes com o coração ainda enterrado em um mundo de 

sombras, feitiços, lunáticos sermões de sacerdotes lunáticos, mandigas dos 

pretos. 

Má sorte, disse Moisés. Isso é sinal de má sorte. 

Nenhum cristão acredita de verdade no inferno, disse o Cigano. Pois se 

acreditasse, não conseguiria sequer respirar sem ouvir esse segundo sopro do 

demônio que o acompanha desde o nascimento. 

Os cavalos resfolegavam nervosos. Era necessário manter a rédea firme. Depois 

de uma curva, a trilha despencou abrupta numa clareira. Havia ali um pequeno 

rancho de madeira, com um velho fogão à lenha lançando fumaça no céu. O 

Cigano foi o primeiro a saltar do cavalo e logo em seguida descemos todos. 

Parados e olhando ao redor e esperando que Natã, o necromante, aparecesse. 

Ficamos esperando. Mas nada. Nada além do vento castigando às arvores. 

Silêncio, disse o Cigano, como que pressentindo um estreito lance de futuro.  



143 
 

A porta da cabana deu um estalo, e se abriu, sem pressa, a madeira rangendo 

lentamente até encontrar a parede do próprio rancho e estacionar silenciosa. Um 

velho encurvado, completamente nu, ralos e longos cabelos cinzentos, veio 

caminhando da escuridão, seguido por dois jovens negros musculosos e 

afeminados, com as faces pintadas e trajando vestidos em trapos. Alguma coisa 

naquela cena me perturbava. Alguma coisa que talvez eu jamais fosse capaz de 

entender.  

Quando saíram os três do rancho, um dos negros ofereceu ao necromante um 

pequeno cajado e lhe sussurrou algumas palavras ao pé do ouvido. Então o 

necromante ergueu a cabeça, abriu a boca sem dentes, num gesto estranho, 

sem sorrir, como que desenhando uma espécie de círculo invisível, mastigando 

alguma coisa do ar, talvez espiritual, ou talvez apenas testando os músculos 

petrificados da própria face. O outro negro deu um passo à frente e colocou um 

escuro manto nas costas do velho, uma espécie de capa real, um sombrio 

sudário de um cristo sem povo, envelhecido, que pregasse apocalipses 

quiméricos àqueles únicos e estranhos seres. E então os três vieram numa toada 

lenta para o meio da clareira numa procissão, como se o próprio Tirésias, banido 

de suas terras, repousasse agora condenado a definhar nesse sertão dos confins 

da terra. O velho sentou-se em um toco de árvore, no meio da clareira, diante 

dos restos de uma fogueira de pura cinza. Os negros prostrados ao seu lado. 

Leais estátuas de rejuvenescidos cavaleiros mouros, guardiões de castelos e de 

honras há muito desaparecidas do mundo. 

O velho ergueu a mão, num gesto, para que nos aproximássemos.  

O Cigano foi à frente e o seguimos depois. E o silêncio do Cigano só não era 

mais assustador que o silêncio daquele velho decrépito. 

Existiu um sábio pastor que certa vez encontrou duas serpentes, começou o 

velho. Serpentes. Pigarreou. Enroscadas na mais pura iniquidade. O sábio 

pastor ergueu seu cajado e golpeou a cabeça de uma das cobras. E como aquela 

que morreu era fêmea, ele roubou a alma da cobra e se transformou em mulher. 

Mas o sábio pastor não se abateu. Pois depois de sete anos sangrando pelas 

pernas nas viradas de lua, esse mesmo sábio disfarçado de mulher encontrou 
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outra vez duas cobras praticando o pecado. Golpeou a cabeça de uma delas e 

voltou a ser o velho pastor de antes. 

O Cigano sorriu. 

Que destinos sombrios trazem estes homens à cabana de um velho eremita? 

Seus olhos já viram aquilo que talvez minha boca iria perguntar, disse o Cigano. 

Mas mesmo o futuro já apreendido pelos olhos do oráculo necessita ainda ser 

praticado para que a própria visão do sábio e o próprio futuro alcancem seu fim. 

O velho outra vez abriu a boca, naquele movimento silencioso e circular. Um 

peixe albino que tentasse capturar o ar pela primeira vez. Sua grande língua 

branca e cinzenta ficara agora exposta e os barulhos ocos e secos dos músculos 

e da mandíbula endurecida cobria de ainda mais estranheza aquele gesto tão 

particular. 

Fala, disse o Cigano. 

Aquilo que está por vir chegará, mesmo que me cortem a língua, disso o velho. 

Ele sussurrou uma ordem aos negros que saíram no rumo da floresta e voltaram 

cada um protegendo um sapo nas mãos. Deitaram os sapos de costas e depois 

um dos negros estendeu uma faca ao velho. Ele golpeou e abriu o primeiro sapo 

e cravou os dedos lá dentro e arrancou as vísceras e não olhou para elas.  

Antes que o homem que procura se mostre, dois cavalos cairão, mudos, sem 

alma, disse o velho. Abutres devoram seus corpos sem cabeça e voam no céu 

marcando o lugar da sua morte. Um grande incêndio. Um grande guerreiro. Esse 

guerreiro retornou dos mortos, mas seu corpo cai agora profanado à beira de 

uma cachoeira. 

O velho estocou o segundo sapo e arrancou as vísceras e outras vez as ergueu 

e a brancura petrificada dos seus olhos era ainda mais glacial.  

Vejo um rei negro e guerreiros com foices. Mas ao alvorecer soldados brancos 

e sem alma não pouparão nem mesmo as crianças. Um homem será esfolado e 

sua pele esticada sob o sol. E além desses fatos nem os olhos de Deus que 

enxergam até o miolo das pedras podem ver. 
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O Cigano então fez um sinal a Moisés, que sacou sua arma e acertou um dos 

negros na testa e esse negro tombou como árvore seca, e o segundo negro no 

peito e esse segundo caiu gemendo, e o Cigano em dois passos já pisava na 

sua garganta e lhe estocava tão rapidamente a faca no abdômen que o sangue 

mal tinha tempo de jorrar e já encontrava outro golpe e o jorros e golpes se 

misturavam e o Cigano se ergueu com manchas de sangue escorrendo da face 

pálida e o braço tingindo como num ritual pagão e havia apenas o necromante 

sentado a respirar em silêncio como um velho rei cego que comtemplasse mudo 

as ruínas de seu reino destruído diante de seus próprios olhos. Nada se movia. 

Suas mãos sujas de vísceras repousadas nos joelhos brancos e decrépitos e os 

sapos sem vísceras e inertes como pedras e também aqueles dois negros ainda 

sangrado como duas estátuas santas de ébano chorando por milagre colados à 

terra. 

Meu Deus, disse Mair. 

O Cigano foi até a cabana do necromante e voltou com uma corda e um rolo que 

parecia uma espécie de velha carta náutica ou mapa apócrifo, e reencontrou o 

necromante ali sentado e com ares de morto e talvez aquele velho já estivesse 

mesmo destruído antes mesmo de ter saído daquela cabana ainda há pouco. 

Pois a brancura daqueles olhos cegos cobertos de nata talvez já tivessem desde 

sempre contemplado esses possíveis lances de futuro que nunca fossem se 

realizar. Mas então ele abriu a boca daquele jeito esquisito uma última vez e 

quem sabe eu esperasse alguma feitiçaria ou maldição: um jorro de vespas do 

inferno que saíssem em chamas do seu estômago e nos envolvesse todos numa 

cegueira de enxofre. Nada disso. Restava só a deprimente e silenciosa carcaça 

de pele e osso e músculos atrofiados. De histórias. Talvez outrora sua alma 

vibrasse e estremece os corpos dos mais valentes guerreiros. Um poderoso 

bruxo cuja mais gratuita palavra fizesse dessas árvores tão antigas como o 

próprio mundo frágeis gravetos a se dobrar e se retorcer e se quebrar. Mas agora 

era menos que um homem. E talvez por isso existisse um pouco de piedade na 

brutalidade rústica do Cigano em envolver a corda no pescoço do velho Natã e 

puxá-lo para cima como um saco de frutas podres preso num galho. Mair ainda 

mirou por piedade na testa do velho necromante que agonizava nu debaixo 

daquela acaju-catinga, debatendo-se contra nada e vento e as pernas secas 
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buscando desesperadamente o chão, mas só encontrando o vazio. O Cigano fez 

que não balançando a cabeça e fomos embora sem olhar para trás e quanto 

tempo aquele velho dos cabelos brancos durou é difícil dizer. E isso tudo foi no 

ano de Mil e Oitocentos e Três do nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo. 

  



147 
 

2. 
 

Quem se aproxima da pequena cidade de São Bento Abade, no Sul de Minas 

Gerais, pela estrada que vem de Três Corações, logo começa a se deparar com 

placas turísticas indicando a localização de uma tal Figueira do Tira Couro. Ao 

falar com moradores locais, o turista descobrirá o relato de um crime brutal: 

naquela figueira, segundo contam, um homem chamado João Garcia Leal, em 

decorrência de uma disputa por divisas de terras, teve a pele do corpo toda 

arrancada, ainda vivo.  

 

A data provável do crime é incerta: na toada da fala, o antigamente empregado 

pelo contador ressoa tão remoto que esbarra nas fronteiras da dimensão fabular 

do era uma vez. E no imaginário popular esse crime gerou uma vingança. 

 

Um pacato fazendeiro, recém-nomeado Capitão de Ordenanças, é a 

personagem principal dessa narrativa: Januário Garcia Leal, que ficaria 

conhecido pela alcunha de Sete Orelhas.  

 

Se a figueira se tornou um monumento histórico-turístico à beira da estrada, na 

principal avenida de São Bento Abade encontramos uma cinzenta estátua de 

concreto, castigada pelo tempo: um homem de chapéu, sentado em um cavalo, 

com o olhar mirando algum ponto no horizonte. Às suas costas, brotam as raízes 

de uma árvore, com o tronco apenas insinuado. Nesse pequeno povoado de 

cinco mil habitantes, Januário Garcia, que vingou a morte do irmão com as 

próprias mãos, é um herói lendário. 

 

Na memória do senhor Vicente Lima, morador de São Bento Abade, a disputa 

entre as famílias rivais durou mais de um ano. Então, finalmente, armaram uma 

tocaia para pegar João Garcia: A estrada que eles tinham pra vim cá, que o João 

Silva tinha pra vir aqui em São Bento, passava embaixo da figueira. Então eles 

esconderam embaixo da figueira, os irmãos Silva, os sete irmãos Silva. E já 

vieram preparados de corda, com facas boas de corte e deitaram ali embaixo da 

figueira. Então, quando ele veio, e passou embaixo da figueira, os irmãos Silva 
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se levantaram, pegaram ele à força, amarraram, penduraram no galho da figueira 

e tiraram o couro dele.   

 

*** 

Escrevi esse texto em 2017, para um congresso internacional sobre o romance 

histórico no século XIX, que aconteceu na USP. Havia pouca gente na sala. 

Antes de mim, uma professora da Universidade Federal do Piauí falou de um 

obscuro escritor regional, tão obscuro quanto Januário Garcia. Ao final da minha 

fala, um silêncio constrangedor. Um jovem de boina, que, descobri depois, era 

um doutorando recém-ingresso na Federal Fluminense, e cujo projeto 

investigava a não menos obscura tradição do roman à clef na literatura brasileira, 

perguntou como eu tinha chegado a esse problema. Eu disse que tinha crescido 

numa cidade vizinha. E que ouvia essa história desde criança. Silêncio outra vez. 

Ele disse que essa história daria um bom documentário, que a transmissão da 

lenda, da memória oral que se transforma em lenda e que depois se transforma 

em ficção e que depois volta a ser memória oral, era fascinante. Nada mais foi 

dito. No corredor, uma professora de origem portuguesa, que dá aulas na 

Sorbonne – seu sobrenome talvez fosse Ruivo ou Louveira, não sei bem – me 

interpelou. Temos um problema interessante, não é? Como é mesmo? 

 

*** 

Ele sumiu, ficou desnorteado depois que o irmão foi despelado, disse Tião das 

Almas. Vendeu tudo, desapareceu. Ninguém sabe o que ele fez nesses dez 

anos. Perambulou pra tudo que é canto. Tem gente que diz que ele ficou com 

medo de morrer também, dos assassinos do irmão pegarem ele de tocaia. Mas 

acho que não. Acho que ele deixou a coisa esfriar. Deixou o povo se esquecer 

dele. Esquecer do ódio. Esquecer do rosto dele. Caboclo de cabeça quente enfia 

os pés pelas mãos. E se quiser acertar as contas na medida tem que deixar o 

sangue refrescar. Foi isso que ele fez. Deixou tempo com tempo. Sereno. E 

quando todo mundo achou que ele tinha sumido, quando todo mundo pensou 

que aquele crime tava esquecido de vez, ele voltou. Cabeça fresca, sangue 

manso. Porque aquilo que ele tinha que fazer tinha que fazer sem vacilação. O 

sangue esfriou, é verdade, mas o ódio aumentou. E não tem nada pior nesse 

mundo que ódio tranquilo, raiva mansa. 
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***  

Do ponto de vista da morte, escreveu Walter Benjamin, em Origem do drama 

barroco alemão, a vida é o processo de produção do cadáver. Não posso 

esquecer isso. Pois não é outra coisa senão cadáveres que encontramos na 

paisagem do barroco mineiro, no espaço de ação de Januário. O homem do 

barroco convive com a morte e o mal. A morte e o mal são o esquadro do seu 

código de moralidade, uma moralidade orientada pelo castigo do corpo e pela 

vingança lavada com sangue. Se encontramos a dor manifesta nos rostos de 

santos esculpidos em pedra sabão, essa dor revela qualquer forma de êxtase e 

ascensão e mais o peso da indiferença de um Deus mudo e a distância 

inexorável de um céu desde sempre inalcançável. Pois o luxo exagerado de 

capelas e igrejas cheias de ouro serve mais como obstáculo e menos como 

símbolo que aponta para a salvação. As infinitas dobras do barroco materializam 

a distância infinita dessa beleza diante do vazio, da fome e da miséria concreta 

em que vivem os homens e mulheres do sertão mineiro. Talvez esse homem 

soubesse que havia, em algum lugar, esperança, como escreveu Kafka, mas 

essa esperança e beleza infinitas não eram, e nunca seriam, para ele. 

*** 

O grande elemento diferenciador do caso Garcia Leal, diz Célia Nonata da Silva, 

na página duzentos e sessenta e três de seu livro, é o sentido trágico e dramático 

inerentes a cultura barroca. Uma cultura da morte e da angústia que encontra 

correspondência numa sociedade arruinada e decadente, como essa sociedade 

duplamente fronteiriça da Comarca do Rio das Mortes. Situada do limiar do 

século, no tempo da passagem do dezoito para o dezenove, mas também 

situada geograficamente num espaço entre mundos. De um lado, o mundo 

moderno da esclarecida razão europeia, do litoral desenvolvido que persegue de 

modo doentio o progresso. De outro, o universo arcaico, bruto, e indomável da 

natureza bestial. As tensões insolúveis do barroco encontram também aqui sua 

encarnação.  

*** 

Os sertões da capitania de Minas Gerais, na passagem do século, foram aos 

poucos se tornando lugares apropriados às formas de vadiagem e 
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marginalidade, lugares infestados por quadrilhas de negros armados e grupos 

rebeldes, onde a lei e o poder público não alcançavam. É o que diz Célia Nonata, 

na página cinquenta e quatro do seu livro Territórios de Mando. Homens que 

expressam a vida e a arte de viver na ponta do facão. Carla Anastasia, na página 

quatorze do seu livro A geografia do crime vai no mesmo caminho. Diversos 

governadores da Capitania queixaram-se ao rei das dificuldades que 

enfrentavam em controlar os povos daquela área. D. Pedro de Almeida, o 

conhecido Conde de Assumar, que enfrentou um sem-número de revoltas 

durante o seu governo, definiu a população das Minas como a escória na terra. 

Era o inferno na terra, diz Célia Nonata, na página cinquenta e cinco. O inferno: 

o lugar das maldades naturais. Lugar da ausência da justiça divina. Lugar do mal 

que é esteticamente feio e por isso deve ser esquecido. Do Mal absoluto. Da 

maldade para o limbo. Purgatório indecifrável. Supra-humano, irreal, misterioso. 

*** 

Repenso no acampo de Macaúba de Jaíba, soante que mesmo vi e assaz me 

contaram; e outros – as ruindades de regra que executaram em tantos 

pobrezinhos arraiais: baleando, esfaqueando, estripando, furando os olhos, 

cortando línguas e orelhas, não economizando as crianças pequenas, atirando 

na inocência do gado, queimando pessoas ainda meio vivas, na beira de estrago 

de sangues... Esses não vieram do inferno? Saudações. Assim escreve 

Guimarães Rosa, na página setenta e nove do seu livro. 

*** 

É impossível situar o sertão de Guimarães Rosa no tempo da historiografia. Mas 

não é o tempo dos territórios de mando, da velha Comarca do Rio das Mortes. 

Por um simples motivo: as armas que os jagunços companheiros de Riobaldo 

usam são modernas demais para os tempos da Colônia, e mesmo do Império, 

talvez até para a primeira República. Tampouco Rosa emprega o termo sertão 

no sentido que os bandeirantes paulistas o empregavam. Além disso, a recepção 

desse termo, muito ligada ao sertão de Euclides, ao sertanejo de Graciliano e ao 

folclore ao redor do Lampião e do cangaço, colocam no imaginário do leitor uma 

ideia de sertão árido, seco e deserto, e não o sertão intransponível de tão denso, 

povoado de feras, como era o sentido original da palavra, empregada primeiro 

pelos bandeirantes. O tempo de Rosa é um tempo místico, quiçá metafísico, mas 
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pouco arcaico. Talvez tenha parecido arcaico por conta do espírito da época, o 

desenvolvimentismo de JK, cujo ranço ainda sobrevive no espírito do nosso 

tempo. É curioso que os críticos da primeira hora do livro de Rosa tenham 

insistido nessa leitura de que autor havia situado o livro em um passado remoto, 

mesmo que imaginário e místico. Isso talvez se explique pela memória curta, 

quase sempre sufocada por essa espécie de ansiedade pelo progresso do país, 

mas também do progresso da nossa literatura. Ela abandonou o passado muito 

rápido. Livros situados na Primeira República já causam alergia. O que dirá, na 

Colônia.   

*** 

As fontes historiográficas referentes a figura de Januário Garcia Leal são 

erráticas, turvas, contraditórias. Se quando criança, assim como o velho Tião das 

Almas e os moradores de São Bento Abade, eu acreditava que um homem 

chamado Januário tinha realmente habitado aquelas terras e cavalgado por 

aqueles campos com sangue nos olhos e um rosário de orelhas no peito, hoje, 

quando procuro suas pegadas nos arquivos e documentos, nos textos e na 

memória do povo, encontro um fantasma .  
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III 
 

 

Quantos dias e quantas noites se passaram até que eu me esquecesse daquela 

imagem de um velho enforcado eu não saberia dizer. Sei apenas que foram 

muitas noites de sobressaltos. Noites e dias em que perdi até o gosto de escrever 

minhas notas.  

Não foi a violência em si do assassinato que me chocou. Já vi – e cometi – coisas 

piores. Minha moralidade está longe de ser exemplar. Mas alguma coisa, além 

daquele corpo, morreu naquela forca. Um enigma que talvez eu nunca seja 

capaz de apreender em sua totalidade. 

Pois é possível julgar a sabedoria de uma sociedade pela escolha que fazem 

diante de um dilema ético simples: imagine uma tribo dividida em três partes, 

que seja formada por um terço de adultos, um terço de velhos e um terço de 

crianças. Numa crise de alimentos, prestes a sair para uma jornada, sabendo 

que a comida que possuem só será suficiente para dois terços, qual terço deve 

ser sacrificado? Qualquer que seja a escolha, os adultos devem sobreviver. 

Talvez apenas o Diabo, ou o velho Deus absurdo das escrituras antigas, 

deixassem velhos e crianças juntos, a título de diversão, apodrecendo com fome, 

até que chegassem ao estágio natural do canibalismo. Um homem como 

Rousseau, não há qualquer dúvida sobre isso, resguardaria primeiro as crianças, 

que são boas quando nascem (e terminam por se corromper na sociedade) e os 

adultos, pois estes são os mais aptos a protegê-las, do que os velhos, que seriam 

então sacrificados. Mas Rousseau é um grande poeta – e como todo grande 

poeta –, é pouco prático, nada conhece da vida. De minha parte, creio que o 

correto é garantir a sobrevivência dos velhos, porque os velhos são uma espécie 

de portal para os tempos arcaicos. São ao mesmo tempo a garantia de 

sobrevivência dos costumes de um povo e dos hábitos práticos que garantem 

essa mesma sobrevivência. Novas crianças arranja-se com facilidade, aos 

montes: e com muito vinho e luxúria. Os velhos, não: cada velho carrega na 

memória os restos de um mundo que não existe mais, e o transmite aos seus 

herdeiros, contando histórias ao redor de fogueiras. Rousseau, nesse culto 
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exagerado às crianças, é uma espécie de amante do futuro, da miragem, da vida 

virgem, da potência, como o foi Aristóteles. Mas toda potência, nós bem 

sabemos, pode nunca se realizar. O que me perturbou na morte do velho 

eremita, só depois suspeitei, e talvez só agora possa colocar a questão de forma 

mais clara, é que um mundo inteiro morre sempre que morre um velho. E aquele 

velho era uma espécie de guardião de um mundo de feitiços, bruxaria, um mundo 

onde o vinagre podia transubstanciar em sangue e lascas opacas de chumbo 

poderiam, quem sabe, um dia vir a ser ouro. Agora só resta seu nome e seus 

últimos momentos de vida para sempre aprisionados nessas precárias palavras 

que escrevo. 

 

Depois de mais ou menos uma semana na estrada e nas matas, sem grandes 

novidades, os caminhos começaram então a ficar desertos. Desapareceram os 

mascates e os ciganos e até mesmos os assaltantes que havíamos encontrado 

à beira das estradas por duas ou três vezes. E também esses andarilhos de 

olhos fundos e quanto mais fundo penetrávamos na Comarca do Rio das Mortes, 

mais fundos eram seus olhos enterrados num rosto cadavérico e pálido, uma 

palidez inumana. Tudo que lembrava alguma civilidade ilustrada ia se apagando. 

Mesmo o Deus único, aquele de Abraão, ali fechava os olhos, curvava-se ante 

uma legião de forças menores, forças mais antigas e concretas, fragmentadas 

em mil sóis e escondidas em cada vivente daquelas bandas. Pois como cada 

povo tem sua língua singular, e cada língua constrói e lhe ensina a ver e alcançar 

e manejar o mundo, cada povo tem seu Deus. E só se impõe um Deus a outros 

povos pelo sangue, pela força da espada que inflige a violência do 

esquecimento, pela inculcação brutal de crenças estrangeiras em crianças, que 

pouco podem fazer para se defender da teologia e da sofística maliciosa dos 

padres déspotas que reinam nessas terras. Mas não há nenhuma teologia capaz 

de sobreviver a brutalidade desses campos gerais. Nem salmos, elegias, rezas 

ou rosários. Entre os últimos andarilhos que surgiram, caídos e alucinados, 

esquecidos dos dias e dos anos, das línguas e dos nomes das coisas, havia um 

jovem padre espanhol. Bebia a própria urina e comia areia como se fosse trigo 

e folhas venenosas sem saber. Estava assado e cagado e com bolhas nos pés 

e na face e na boca e suas unhas crescidas cavavam a terra e nada 
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encontravam. Seu corpo precário era uma espécie de contraprova factual de que 

o homem não passa de uma besta, um pedaço de carne viva e aquilo que 

chamam de alma não é outra coisa senão palavras e as palavras são tudo que 

se pode apreender e herdar do povo e do lugar onde se nasce. Fora da aldeia, 

apenas o balbucio incompreensível da loucura e o mais puro nada, disse certa 

vez, um poeta, de quem esqueci o nome. 

Parece que Deus não gosta muito de você, padre. Parece que ele não pode mais 

escutá-lo. E essa voz que você tem escutado e seguido ao longo da vida é sua 

própria voz, padre. E vai morrer com você. 

Moisés queria matá-lo. Há muitos anos Moisés havia deflagrado uma espécie de 

guerra particular contra o próprio Deus, e ali, diante daquele jovem padre, tinha 

encontrado um frágil soldado inimigo, desgarrado das tropas celestes. Mas o 

Cigano afastou Moisés e deu uma lasca de pão ao padre que mordeu e engoliu 

aquele pão como um cachorro o faria. Então o Cigano jogou cachaça nas feridas 

do padre e depois chutou duas os três vezes aquele servo de Deus que gemeu 

e lançou maldições incompreensíveis a inimigos imaginários e ficou ali caído 

gemendo e chorando e se retorcendo e sem forças para mais nada senão gemer 

e chorar e praguejar e deve ter gemido e chorado até que no último átimo de 

segundo antes de morrer compreendeu que não havia nada além de pó e osso, 

esquecimento e o mais absoluto nada. E então seu corpo enrijeceu, e naquele 

átimo de segundo, deve ter começado a apodrecer.  

Não muito longe dali o Cigano retomou o tema dos evangelhos. Disse que os 

estudara com um geômetra árabe, há muitos anos. E esse geômetra o ensinara 

a desvendar os enigmas, os jogos, as cifras matemáticas ocultas naqueles livros: 

se acoplados a certos evangelhos expulsos do cânone sagrado, ele disse, era 

possível descobrir ali a idade das rochas e calcular o diâmetro dos mares. Mas 

se há mesmo alguma grande verdade nesse livro copiado pelos monges ao 

longo dos séculos, disse o Cigano, essa verdade está nas escrituras antigas. 

Aquele velho Deus que lança maldições em setenta vezes sete gerações de uma 

família desgraçada, e destrói cidades inteiras sem fazer diferença entre 

inocentes e culpados, salvando apenas aqueles que Ele escolheu ao acaso, 

esse Deus absurdo é a motriz divina da própria realidade, cega, irracional, sem 
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explicação. A vida nada tem a ver com a lógica perpetrada pelo Sermão da 

Montanha. 

Que tipo de vaidade ingênua leva um homem a achar que pode agradar Deus? 

Que pode seguir seu exemplo? Pois a grande religião do ocidente começou no 

oriente, começou com a desaparição de um morto, uma cripta vazia e a aparição 

de um fantasma. Ora, se houvesse um messias, esse messias só viria quando 

nós já não precisássemos mais dele. 

Ninguém respondeu. E o Cigano também não fez questão nenhuma de 

esclarecer aquelas charadas heréticas em tom de profecia. 

E depois disso só encontrávamos cadáveres de homens, rodeados por abutres, 

ou num estágio de putrefação tão avançado que chegavam a assumir uma forma 

larval indistinta de um macaco ou qualquer outro bicho que se assemelhasse ao 

homem. Corpos tão mutilados e desfigurados que a possibilidade de que algum 

dia alguma forma tivesse habitado aqueles seres havia desaparecido. E sol 

selvagem dessa terra selvagem agrava o fedor desses mortos expostos ao 

tempo. E essas mortes ainda frescas se misturavam aos vestígios de outras 

mortes mais antigas, esqueletos inteiros com sinais de guerra e servindo de 

morada a vermes e formigas. Cacos de ossos sem brilho cravados e perdidos 

na terra, tão opacos como as pedras. A certa altura os únicos rastros de cavalos 

eram dos nossos próprios cavalos e nem mesmo um único cão abandonado 

podia ser visto naquele sertão mais interior. Como tivéssemos avançando alguns 

séculos no futuro – ou recuado a algum passado remoto –, as próprias estradas 

iam quase que desaparecendo por si mesmas, fundidas à paisagem, 

abandonadas e engolidas pelo mato bravo que na ausência do homem voltava 

a conquistar o seu lugar de direito. 

 

Foi à beira de uma dessas trilhas em ruínas num fim de tarde que paramos para 

poder então descansar. O Cigano mencionou a presença dos botocudos, esses 

índios ainda índios, que viviam por aquelas bandas. O mapa que ele havia 

roubando do necromante tinha sinalizações de antigos caminhos, caminhos que 

nem mesmos os mais experimentados capitães-do-mato talvez tivessem 

sonhado em descobrir: poderosos reinados selvagens, atalhos, cavernas que 
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furavam montanhas, e talvez até mesmo o antigo e lendário tesouro de Aleixo 

Garcia, um náufrago louco que tentara saquear os Incas, há três séculos, 

juntando um exército pessoal dois mil e quinhentos índios guaranis, mas que 

terminou desaparecido nas margens do rio Paraguai. 

O sol se precipitava nas montanhas escarpadas à nossa frente. Recolhemos os 

cavalos e seguimos num trote acelerado ao longo daquele resto de estrada até 

que ao escurecer um cheiro de incêndio encheu o ar e avistamos uma minúscula 

fazenda enegrecida e com restos de fogo. Brasas do tamanho de homens ainda 

chiavam no chão. Meia dúzia de camponeses com os rostos cobertos de cinzas 

contemplava em silêncio o desaparecimento de suas casas e um deles era uma 

espécie de rezador e erguia as mãos na direção do fogo como se pudesse 

controlar as chamas. Havia entre eles uma jovem moça cuja beleza destoava 

daquela paisagem. Mair a encarou desde essa primeira vez. Logo à frente e mais 

adiante dois escravos enchiam suas latas de areia e jogavam sobre a casa numa 

tentativa inútil. Os homens nos observaram enquanto passávamos e também os 

escravos pararam seu serviço, mas depois voltaram a olhar apenas as ruínas da 

fazenda e a encher suas  latas de areia e despejá-las no fogo. 

Montamos acampamento aos pés de uma árvore ainda nas imediações da 

fazenda. Não havia lua e o cavalo de Mair foi picado por uma cobra e Mair matou 

a cobra, mas já era tarde demais. O cavalo correu em círculos e escoiceando e 

então cambaleou e caiu e ficou bufando e resfolegando e depois apenas dormiu.  

Não vai resistir, disse Mair. 

Que serpente era? 

Ibiboca. Rouba a alma do homem antes que possa se despedir. O cavalo já está 

cego. Seu coração vai inchar e quase explodir e depois vai parar miúdo e duro 

como um grão de feijão. 

Aprendi a respeitar essas medicinas ancestrais de nativos como Mair, embora 

nem sempre houvesse ciência em seus saberes. Do outro lado da cerca havia 

um chiqueiro aos pedaços e dois porcos tão fracos que não conseguiam sequer 

sair do chão. Apenas o fedor e aqueles roncos sem força que pareciam gemidos 

de homens prestes a desfalecer. 
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Moisés partiu grossos galhos secos e pegou um desses galhos e fez brasa nos 

restos de incêndio e ergueu uma fogueira flamejante que clareou nossos rostos 

cansados e sujos e ali ficamos em silêncio olhando os camponeses que olhavam 

o fogo. E depois olhando apenas nosso próprio fogo. 

Um dos camponeses se desgarrou do bando e veio em nossa direção e parou a 

poucos metros do Cigano, que estava deitado contemplando as estrelas. O 

homem era jovem, mas suas palavras eram as palavras de um velho. Disse que 

tinham fome e que tinham perdido tudo. Os botocudos levaram suas filhas e sete 

dos escravos fugiram e sobrando apenas dois e esses mesmos dois estavam 

doentes e por isso não tinham fugido. E depois foram atacados no meio da noite 

por uns bandidos mercenários que governam nessas bandas, que levaram todo 

o dinheiro que tinha e também suas melhores ferramentas e parte dos 

mantimentos e disseram que voltariam dali uma semana para pegar a segunda 

prestação. E homem repetiu essa frase e sorriu, mas ele mesmo não achava 

graça e ninguém sorriu. O homem então parou um pouco. Olhou ao redor. Olhou 

o fogo ainda em brasa na fazenda e depois outra vez voltou-se para o Cigano e 

disse que anos antes havia encontrando um andarilho na estrada e esse 

andarilho lhe dissera que toda aquela região estava amaldiçoada e que os índios 

e os negros eram mais fortes que o rei e que os olhos do rei eram fracos e não 

podiam atravessar o mar.  

E se não era o próprio senhor disfarço e não sei o que era, disse o homem. 

O Cigano apenas ouviu e balançou a cabeça e sorriu devagar sem abrir a boca. 

Então aquele homem arruinado naquela terra arrasada se calou e ficou ali 

parado esperando alguma coisa. Esperando alguma palavra. Uma palavra 

qualquer. Encarando nosso bando com aqueles olhos famintos de alguma coisa 

além da fome. Como se nosso bando fosse – a despeito da nossa própria 

vontade – portador de alguma misteriosa mensagem, tão clandestina e opaca 

que não apenas a compreensão, mas a própria existência da mensagem nos 

escapasse por completo. O Cigano pigarreou. Dois dias. Vamos descansar aqui 

por dois dias, talvez três. Não sei ainda. Sei que vi um cavalo pastando mais 

além naquele mirante. O cavalo não está nas melhores condições, não vale 

quase nada, mas como perdemos um cavalo nas suas terras aquele cavalo 

agora é meu. E como nossa presença vai garantir proteção, mande seus 
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escravos abaterem aqueles dois porcos moribundos e salgar a carne e secá-la 

no sol. Então o Cigano lhe jogou duas moedas e também uma lasca de ouro. E 

o homem ficou feliz e sorriu como sorriem aqueles que acham diamantes 

inesperados escondidos no cascalho em um dia sem esperanças. Mas depois 

disse que não havia onde gastar aquele dinheiro e que se vendesse os porcos 

morreria de fome. 

Moisés encarou o homem e depois se levantou e talvez fosse mesmo explicar 

para ele como esse mundo funciona, mas o homem inferiu tudo antes e já estava 

longe da luz da fogueira e caminhando na escuridão e nem mesmo seus passos 

deixavam qualquer barulho no ar. Não era tão burro como parecia. 

 

Foi naquela noite que que ouvi as histórias de Mair. Nos afastamos um pouco da 

fogueira e sentamos em duas pedras mais além e de lá podíamos ver as 

derradeiras brasas do incêndio da fazenda e também a luz da nossa fogueira. 

Mair olhou para o céu e disse que talvez cada ponto brilhante fosse uma espécie 

de espírito que orava pelos homens. Mas não por homens como nós. Depois 

tirou seu fumo e preparou um cachimbo e acendeu e tragou e tossiu e depois 

me passou e ficamos em silêncio por um tempo. 

Acredita que o destino dos homens está em escrito naquelas estrelas? 

Não tenho certeza, eu disse. 

Certa vez conheci um homem que podia descobrir a alma de uma pessoa só 

olhando as estrelas.  

Há muitas formas de olhar para o mundo. 

Eu não acreditei. Não acho que seja possível saber o que qualquer homem vai 

fazer ou deixar de fazer. Há tantas curvas nessa vida que um menino nunca sabe 

que tipo de homem ele vai se tornar. 

Eu traguei o cachimbo e devolvi para ele. Parei um tempo olhando as estrelas. 

E me lembrei de velhos pergaminhos de astrologia e baralhos de tarô com 

desenhos de monstros e velhos eremitas que podiam auscultar os caminhos 

submersos do mundo apenas olhando o voo dos pássaros. 
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Meu avô adivinhava a chuva, disse Mair. E também se uma criança iria vingar 

ou morrer, apenas olhando a barriga da mulher. Ele encostava a cabeça no chão 

e sabia traçar as rotas das presas e compreendia muitas coisas que eu nunca 

vou aprender. Eu nunca o conheci. Apenas as histórias que minha mãe me 

contou. Ele morreu nas mãos de um branco. Talvez meu próprio pai branco o 

tenha matado. Ele e toda minha gente. Morreram e tiveram as orelhas 

arrancadas como troféu e os brancos levaram apenas as mulheres e crianças. 

Casaram com as mulheres e fizeram filhos de sangue impuro que não eram nem 

uma coisa nem outra. Eu nunca fui nem uma coisa nem outra. Acho que foi isso 

que me trouxe aqui.  

Mair então se recostou na pedra e começou a contar tudo aquilo que se 

lembrava. A mãe terminara como serva de um comerciante chamado João das 

Penas, um homem bom, conforme disse Mair. O homem o educara e ele 

brincava com os outros pequenos. Mas aos poucos foi descobrindo sua situação. 

Viu que nunca seria aceito pelos brancos. Fugiu de casa e partiu em busca de 

seu povo. Perambulou por diversas aldeias. Viveu em terras distantes onde a 

civilização ainda não tinha alcançado. Numa delas se apaixonou por uma jovem 

índia prometida a um guerreiro puro sangue e desafiou esse guerreiro, mas a 

índia soube do desafio e saltou entre eles de repente e acabou morta por 

acidente pela faca de Mair. Ele fugiu e aquele guerreiro ficou no seu encalço e o 

perseguiu pelas matas durante sete luas e na sétima lua Mair se escondeu no 

alto de uma árvore e o acertou com uma grande pedra e depois cortou sua 

garganta e nunca mais voltou àquelas terras. Terminou vagando pelas trilhas 

quase como um desses andarilhos dos caminhos ermos, comendo frutas e 

peixes e também gambás e rãs. Foi parar em Vila Rica e passou dias 

perambulando e pedindo esmolas e trabalhando em minas a troco de comida e 

depois à noite ia dormir num velho estábulo onde um senhor chamado Miguel 

oferecia guarida a alguns mendigos como ele. Mas uma vez esse homem dos 

Açores esqueceu a porta da casa aberta e Mair e outro sujeito desterrado 

chamado Simão invadiram o quarto do fazendeiro e roubaram o que puderam. 

Não foram muito longe. Três soldados os alcançaram nas imediações da Vila, 

tentando vender o que tinham roubado. Mair e Simão enfrentaram os soldados 
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e terminaram matando um deles, um sujeito ainda com cara de menino. Mas 

Mair levou um tiro no braço e Simão terminou morto. Foi arrastado para a cadeia. 

Seu Miguel estava ali, disse Mair, parado diante das grades. E ele não fez nada. 

Apenas balançou a cabeça. Na cadeia descobri que aquela não tinha sido a 

primeira vez que aquilo tinha acontecido. E pode ter certeza que não foi a última 

vez que roubaram aquele homem. Mas ele nunca parou de encher sua fazenda 

de mendigos. Uma coisa que eu nunca entendi.  

Entre os presos havia um gigante albino. E esse gigante disse que poderia tirá-

lo dali. Mair sabia que tal coisa era uma espécie de pacto. Um pacto cujo preço 

e equivalência ele talvez nunca fosse capaz de apreender em toda sua extensão. 

Ele disse que eu podia ir embora a qualquer hora, explicou Mair. Mas eu nunca 

conheci alguém que tivesse cruzado o caminho do Cigano e depois fosse 

embora.  

 

Logo no primeiro dia naquela fazenda o Cigano se transformou num velho senhor 

feudal para os camponeses. Eles o obedeciam e o reverenciavam e contavam 

histórias engraçadas e também aventuras de outros tempos e por fim pediam 

conselhos sobre a colheita e os ritmos secretos das chuvas e das tempestades. 

O camponês trouxe o cavalo e parou diante de Mair. Era um pouco mais magro 

e pálido que o outro, mas ainda assim um belo animal. O camponês mostrou a 

curvatura traseira e também exibiu os dentes do cavalo e evocou histórias de 

bravuras e serventia e a linhagem do animal como um desses comerciantes 

experimentados, avançando com cautela e malícia nos jogos e códigos secretos 

de um negócio delicado que envolve muito dinheiro. Mas não havia negócio 

nenhum. Apenas aquela bela jovem, de nome Sara, manteve-se desde sempre 

distante e desconfiada e até mesmo um pouco arredia com a presença dos 

forasteiros. Minha intuição me dizia que aquilo era presságio, que a desconfiança 

da jovem vislumbrava o pior. 

Moisés já vinha encarando a moça de modo estranho desde o amanhecer do 

primeiro dia. Aproximou-se dela logo pela manhã, enquanto Sara dava água aos 
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cavalos. Não pude ouvir nada, mas que tipo de obscenidades ele deve ter dito a 

ela não é difícil imaginar.  

Quando Mair e eu fomos arrastar seu velho cavalo morto até rio, com a ajuda 

dos negros, Sara se aproximou e ficou olhando enquanto passávamos as cordas 

ao redor do corpo rijo do animal. Olhava com curiosidade, mas ainda assim 

mantendo uma espécie de distância segura. Ela tinha os ombros à mostra e seu 

vestido rasgado na barra deixava parte de suas panturrilhas expostas enquanto 

caminhava. Mair fechou o laço e puxou a corda com força, mas uma das cordas 

estava podre e arrebentou nas mãos do mestiço, que foi empurrado para trás 

como se tivesse levado um coice de um fantasma. Sara se aproximou dele e o 

ajudou a se levantar. Eles se olharam e Mair agradeceu. Terminamos de amarrar 

o cavalo e o arrastamos até o rio. Sara nos seguiu, sempre ao longe. Os negros 

fizeram uma prece e colocaram cinzas na testa do animal e enfiamos duas 

alavancas debaixo de sua barriga e então num golpe o cavalo tombou na água 

e submergiu por inteiro e depois sua cabeça reapareceu como se estivesse 

dormindo sobre as águas, um sono pacificado, e assim a correnteza o conduziu 

até sumir na curva do rio.  

No terceiro dia Sara desceu pela trilha que levava até o rio e Moisés a seguiu. 

Mair me olhou e não disse nada e eu também não disse nada. Sabíamos muito 

bem que tipo de coisa viria dali. Mair se levantou e deve ter pensado em segui-

los, pois hesitou por um tempo olhando a trilha do rio. Ele conhecia Moisés 

melhor do que eu. Mas depois de um tempo ele voltou a se sentar e ficou calado 

e com o olho parado e fumando seu cachimbo.  

O que acha?, eu disse. 

Ele me encarou e não disse nada. 

Moisés voltou sozinho horas depois com marcas de arranhões no rosto e nos 

braços e quando escureceu o líder dos camponeses veio falar com o Cigano e 

queixar-se que sua filha havia desaparecido. O Cigano disse que não sabia de 

nada e que nada poderia fazer senão rezar para o bom Deus, pois o olho do 

Nosso Senhor, para quem não há antes ou depois, tudo vê e compreende. E por 

isso iria recolher todas as almas, sem fazer distinção entre grandes e pequenas, 

entre bons e maus, entre bárbaros e brancos. 
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Há muitos índios e ladrões nessas terras, disse Moisés. Uma bela menina 

indefesa não deve andar sozinha pelas matas. 

O líder dos camponeses se calou e clamou pela ajuda do Cigano e o Cigano 

repetiu que suas obrigações para com o homem já haviam sido quitadas com 

sobras e ainda jogou meia dúzia de moedas aos pés do camponês que se 

ajoelhou e as catou e bateu e soprou a poeira e as enfiou nos bolsos. Em silêncio. 

Pouco tempo depois os camponeses e os dois escravos acenderam suas tochas 

e saíram pelo caminho que levava até o rio e seus gritos ecoaram naquelas 

grotas escuras e se misturavam aos sons dos animais noturnos e despareciam 

quando o vento mudava de direção.  

Foi uma noite longa. Sentei-me naquela pedra onde havia fumado com Mair e 

fiquei auscultando os chamados dos camponeses nas trevas exteriores. 

Ao amanhecer eles voltaram pela trilha como um cortejo religioso com suas 

tochas apagadas e ainda exalando fumaça e erguendo nos ombros o corpo de 

Sara. A mãe da menina estava próxima das ruínas da fazenda incendiada e ali 

mesmo caiu em prantos e rangendo os dentes e rolando no chão como que 

possuída por algum demônio. 

Cigano foi até eles e chamou o líder dos camponeses em particular e falou por 

muito tempo e o Cigano fazia muitos gestos e depois ele voltou e ajeitamos 

nossos cavalos e os sacos de mantimentos que os camponeses nos deram e 

tomamos o rumo daquelas estradas vazias enquanto os escravos começavam a 

cavar uma cova. Passamos ao lado deles. Dava para ouvir o barulho das lâminas 

rasgando a terra, mas eles nos ignoraram. Continuaram cavando sem desviar os 

olhos do chão. Erguiam suas pás e cantavam um tipo de prece dolorida que 

misturava deuses negros e espíritos brancos.  
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3. 
 

Tião das Almas. O que mais eu sei sobre ele? Teve dois filhos e os dois 

morreram antes do tempo. O primeiro morreu afogado na bacia enquanto tomava 

banho. Tinha três anos. O segundo num desmoronamento na pedreira, seu 

corpo virou um pastel. A mulher morreu pouco tempo depois, de tristeza. Tião 

ficou sozinho, mas não me lembro de vê-lo triste. Tinha uma risada gostosa e 

uma disposição de dar inveja, mesmo debilitado por conta da idade, e talvez por 

causa daquelas histórias que ele inventava, na beira daquele fogão. Aquelas 

histórias eram a vida dele. 

*** 

Há uma passagem em Grande Sertão na qual os jagunços guiados por Medeiro 

Vaz estão tentando atravessar o Liso do Sussuarão, um deserto mais ou menos 

imaginário, na divisa entre Minas Gerais e a Bahia. Estão famintos, sem água, 

meio doidos e cegos. Aparece um macaco. Os jagunços metem bala no bicho. 

Limpam, esfolam e comem. Mas então, já mastigando a carne, espiam direito, e 

descobrem que o bicho não tem rabo. Era na verdade um menino.  

*** 

Já pensou a dor que é arrancar o couro do sujeito vivo?, disse o velho Tião das 

Almas. Já arranquei muito couro de frango, de vaca, de rã, até de bezerro. Mas 

tem que ter muito sangue frio pra arrancar a pele de um caboclo vivo. Esse povo 

não tinha alma, não, rapazinho. Esse povo tinha sangue de cobra. Um tijolo no 

lugar do peito. E o Januário chegou ali e encontrou o irmão despelado, em carne 

viva. Ruindade demais. Esticaram as lascas de pele e pregaram na árvore, igual 

um lençol. Só Deus sabe o que passou na cabeça desse homem depois de ver 

o irmão naquele estado. Caboclo desacredita da vida, desacredita até mesmo 

da morte. Desendoidece. Não tem volta, menino. Não tem perdão um trem 

desses. 

*** 

Esfolamento. Esse parece ser um único elo comum nas diversas versões da 

narrativa ao redor de Januário Garcia. É uma prática de tortura e castigo muito 
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antiga e recorrente. Os caçadores que despelavam animais para fazer vestes 

resistentes ao frio transmitiram sua técnica aos guerreiros, que a aprimoraram 

ao longo dos séculos, esfolando seus inimigos derrotados, como gesto de 

profanação absoluta do corpo. Os primeiros cristãos foram esfolados pelos 

soldados romanos. E depois, quase como vingança, os juízes da igreja 

mandaram esfolar os hereges e pagãos. Mais tarde, por ironia do destino, os 

primeiros padres missionários que chegaram ao Japão terminaram também 

esfolados por ordem do imperador. Os sacerdotes astecas esfolavam os corpos 

dos sacrificados nos seus rituais em tributo ao rei sol. Marsias. São Bartolomeu. 

O velho profeta Mani. Todos eles foram esfolados. Os apaches ameríndios 

esfolavam os colonos e depois foram esfolados e escapelados pelas tropas de 

mercenários brancos. Arrancar a pele. O poeta Paul Valéry escreveu certa vez 

que o mais profundo é a pele. Tudo passa pela pele. A pele é o próprio corpo. 

Tremor. Ventos glaciais. Assombro. Do arrepio do primeiro toque que desenha 

e descobre os contornos do corpo do outro na escuridão, desejo, o cheiro da 

pele, até as ondas de choque sensoriais do prazer irradiando-se do centro 

explosivo de um orgasmo. São os olhos e ouvidos da carne. O recém-nascido 

se descobre separado da mãe no encontro carnal e incestuoso da pele da boca 

na pele do seio. A pele amaldiçoada dos leprosos. A pele negra marcada por 

acoites, mas por uma ancestralidade guerreira e nobre. Se a antropofagia 

implicava no gesto de devorar, não apenas o corpo, mas os atributos e as forças 

do inimigo, arrancar a pele é arrancar a própria alma do inimigo. Desfigurá-lo da 

maneira mais violenta possível. Parti-lo em dois. Romper os limites do humano, 

descobrir a crueza da nossa animalidade, nua e precária, nos feixes de músculos 

entrecruzados e besuntados de sangue. Esfolar é descolar com lentidão e dor, 

milímetro por milímetro, o espírito da matéria. 

*** 

The History of Brazil, publicado em Londres, em mil oitocentos e trinta e seis, 

Jonh Armitage, em uma nota de rodapé da página nove, Como um terrível 

exemplo dos hábitos de seus antepassados, os próprios paulistas citam 

frequentemente a tradicional história do Sete Orelhas. Um moço paulista 

seduzira uma sua patrícia, e chegando esse fato ao conhecimento da família 

dela, sete dos seus primos, que consideravam ultrajada a honra da família, 
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juraram vingança, prenderam numa cilada o sedutor, e o esfolaram vivo. 

Receosos, porém de alguma ‘vendeta’ por parte de um irmão do sedutor, que a 

este era muito afeiçoada, a maioria deles fugiu para províncias distantes. Vã, 

entretanto, foi esta precaução. O irmão perseguiu e assassinou um por um, 

embora gastasse onze anos para realizar o seu intento. Como troféu de sua 

vingança, cortou uma orelha de cada um dos assassinados. Daí a alcunha de 

Sete Orelhas, pela qual ainda é conhecido. Como nos lembra Luciano Garcia 

D’Alessandro, que traduziu o trecho acima, em seu livro O sete Orelhas, quando 

da publicação da edição brasileira da obra de Jonh Armitage, no ano seguinte, 

essa nota foi suprimida. 

*** 

Em 2015, depois de terminar o curso de jornalismo, decidi que ia cursar o 

mestrado em Literatura. Foi aí que retomei aquela história que o velho Tião me 

contava. Minha ideia inicial era escrever um romance sobre Januário Garcia. Em 

parte, porque essa figura sempre me fascinou. Mas talvez o verdadeiro motivo, 

só agora entendo, fosse honrar a memória do velho Tião. Pois Tião, que era 

analfabeto, foi o melhor professor de literatura que conheci.  

*** 

Cheguei a pensar que talvez o mais sensato, ao invés de um romance, fosse 

escrever uma biografia sobre Januário Garcia, buscar a verdade dos fatos, 

mesmo que fosse impossível reunir material suficiente para preencher a imensa 

quantidade de lacunas e ambiguidades ao redor da sua vida. Pois talvez seja 

esse o motivo de historiadores profissionais oferecerem uns poucos parágrafos 

e páginas à sua figura, enquanto curiosos, em livros que substituem o rigor pela 

paixão, tentem em vão lastrear sua descendência em genealogias improváveis, 

ligadas a dezenas de homens que foram batizados com esse mesmo santo nome 

naqueles infernais séculos antigos.  

*** 

O que são essas palavras diante da vida de um homem que há muito jaz 

desaparecido? Nada além da frágil lembrança de seu esquecimento. Por melhor 

que fosse, uma biografia de Januário Garcia não seria outra coisa senão a 

ressureição turva de um morto, a profanação de um cadáver, a evocação de um 
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fantasma. Seria necessário assumir essa incerteza. Pois se existiu mesmo um 

Januário, ou vários Januários, seus ossos a essa altura são menos que pó. 

Como são menos que pó os ossos de homens e mulheres cujos feitos e as 

paixões e sentimentos mais nobres ou terrivelmente notáveis figuraram em 

algum momento do passado. Cidades cujas ruínas e os próprios nomes 

despareceram soterradas no abismo inominável da terra. Línguas outrora 

sagradas agora extintas de tal maneira que a própria memória de sua extinção 

também despareceu. Deuses, profetas, guerreiros. Apagados do mundo e da 

história como se nunca tivessem pisado sobre a face terra. Resta a precária 

memória do seu desaparecimento anunciado nessas palavras. 
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IV 
 

Moisés não tocou no assunto da moça. Tampouco o Cigano. Mair tinha o cenho 

franzido e mesmo seu novo cavalo parecia compartilhar daquela inquietação. 

Trotava de um modo irrequieto, arrancando lascas de cascalhos e até mesmo 

faíscas debaixo daquelas ferraduras raspando as pedras. E me pareceu que logo 

aqueles dois homens iriam lavar suas diferenças com sangue. 

 

Passamos por uma carroça tombada e cravejada de flechas e mais à frente havia 

uma mula apodrecendo e fedendo e uma cadela selvagem e três pequenos 

filhotes. A cadela com o rosto enfiado nas estranhas da mula e seus filhotes 

pálidos-cinzentos tingidos de um vermelho vivo e já coagulado, como uma 

máscara ritualística. A cadela então ergueu a cabeça e trouxe na boca a lasca 

de algum órgão estraçalhado e irreconhecível e encarou os cavalos e rosnou e 

rosnou e também os filhotes latiram e rosnaram e um deles correu um pouco à 

frente do bando e estufou o peito e latiu e uivou com valentia. O Cigano sorriu e 

freou seu cavalo e mirou o animal por um tempo. Mas sei lá por que motivo 

desistiu e não atirou. 

 

Durante sete dias avançamos por trilhas paralelas à estrada acampando antes 

do pôr do sol e partindo antes do amanhecer. Pouco se falou naqueles dias e 

esse silêncio parecia reverberar ainda mais a raiva de Mair. Antes do fim do 

sétimo dia montamos acampamento em um mirante e desse mirante era possível 

ver o rio que eles chamavam de Rio Grande. Pequenas colunas de fumaça 

saindo das casas da vila e do gigantesco forno de barro da olaria e essa fumaça 

era empurrada pelo vento e às vezes mudava e invertia seu rumo para então 

desaparecer no ar. Mais ao sul, à beira da floresta virgem, surgiam plantações 

de milho e também alguns casebres menores. Dormimos naquele alto de morro 

sem acender fogueira. A escuridão tomou conta de tudo e Mair e eu trocamos 

de guarda duas vezes. Vi as tochas da vila se acenderem, uma a uma, e suas 

chamas irradiando quase que engolidas pela imensa escuridão ao redor. Na 

madrugada mais profunda, quando as mesmas tochas se apagaram, tive a 
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impressão de ouvir três ou quatro tiros e também gritos de homens e mulheres. 

Acordei Mair, mas o mestiço disse que não era nada. Miragens da noite sem lua. 

 

Ali mesmo nos pórticos da vila topamos com parte de um regimento de 

Ordenanças com soldados feridos e cobertos de trapos de bandagens e mesmo 

assim de prontidão e apontaram suas armas para nós e perguntaram que tipo 

de negócios nos traziam àquele lugar. O Cigano sorriu. Deu cabo na 

desconfiança evocando nomes, cargos, patentes, explanando sobre a 

genealogia de lugares e posições, uma genealogia que escapava a 

compreensão daquele regimento combalido. Então tirou uma carta com timbre 

da Coroa e disse que o suor do próprio rei habitava aquele ofício, pois os olhos 

e os braços do rei estavam agora chegando naquela vila. Os soldados ficaram 

confusos e não sabiam como reagir às palavras do Cigano. Mas não baixaram 

as armas. Um alfares pediu para ver a carta e o Cigano a entregou sem hesitação 

e o alferes a leu e depois a devolveu e ordenou aos soldados que baixassem 

suas armas.  

Deixem eles passar. 

As ruas estavam imundas e as crianças mais imundas ainda e todo o lugar 

parecia atingido por uma espécie de doença espiritual que fazia despencar as 

próprias paredes. Paramos numa taverna e amarramos nossos cavalos na 

sombra de uma árvore e o Cigano disse que iria resolver alguns assuntos e que 

aguardássemos no interior da taverna. 

Havia dois forasteiros, além do velho senhor que tomava conta do lugar. 

Compramos uma garrafa de cachaça e nos sentimos atraídos pelo cheiro do 

guisado. Como a cor era indefinida, compramos uma tigela, mas era melhor não 

perguntar do que se tratava.   

Ficamos ali sentados depois de comer e bebendo a cachaça e sem falar nada. 

Um dos forasteiros disse para o outro que estava arrumando uma caravana para 

voltar para São Paulo.  

Fiquei três dias à beira do rio escavando e esperando e só encontrei areia e 

cascalho, disse o homem. E não é falta de sorte. Em todas as margens ao norte 



169 
 

e ao sul da Comarca, não se fala em outra coisa. Legiões de escravos 

peneirando o rio e não encontrando nada. Acabou. Estão todos voltando para 

São Paulo, Rio de Janeiro e até Salvador. E os impostos do rei cada vez mais 

altos. Até mesmo as autoridades que vivem aqui estão duvidando da sanidade 

do rei. Não faz sentido sangrar o povo no momento de ainda mais miséria.  

Então o velho detrás do balcão disse que não aceitva conspiradores no seu 

comércio. Não quero problemas com o juiz, disse o velho. Não quero problema 

nenhum. 

Não sou conspirador, meu senhor. Falo apenas daquilo que meus olhos viram 

nessas estradas. Gente faminta, morrendo pelo caminho. Bandidos, 

mercenários. Nem os escravos têm respeitado seus donos. Esse lugar acabou.  

Suma daqui, bradou o velho. Suma. 

Os dois homens juntaram suas coisas e foram embora. 

 

Mair estava um pouco alto e cambaleou quando se ergueu. Moisés sorriu em 

silêncio, mas Mair não viu. O mestiço andou até a porta e acendeu seu cachimbo 

e ficou olhando a rua, escorado no portal. 

Não precisava matar a moça, eu disse. 

Moisés me encarou por um tempo. Bebeu mais um gole de cachaça e colocou 

sua arma em cima da mesa.  

Cuide da sua vida, disse. Ou depois de arrancar as orelhas do mestiço vou 

arrancar as suas. 

Peguei meu copo. E já ia saindo da mesa. Mas voltei e parei na frente dele. Já 

vi homens mais fortes e valentes que você chorarem no chão depois de 

castrados. Vi muitas coisas, Moisés. Coisas que se passassem por sua cabeça 

te fariam engolir a própria língua. Eu conheço seu futuro, Moisés. Eu o vejo em 

meus sonhos. E essas suas armas são como vento no nada e nunca poderão 

protegê-lo.  
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Moisés pegou a arma e encostou o cano na minha cabeça. E quando ia puxar o 

gatilho, viu algo atrás de mim e mudou o olhar e abaixou a arma. Era o Cigano. 

Ora, ora, disse. Fico feliz que o escriba e meu soldado estejam se conhecendo 

melhor. Não incomodem o velho taberneiro. E guardem um pouco de energia. 

Porque essa noite a coragem dos homens será testada. 

Então o Cigano sentou-se ao nosso lado e contou que havia falado com o juiz 

local e o juiz e o Capitão de Ordenanças e o padre disseram que a vila estava 

sofrendo ataques, em ondas, todas as noites. Mandaram ofícios às Câmaras dos 

Homens Bons, solicitando reforços há três semanas, mas não sabem dizer se 

os dois mensageiros lograram êxito de chegar à São Paulo e a cidade do Rio de 

Janeiro. 

Há nessas terras uma aliança entre os botocudos e os negros fugidos, disse. E 

tudo indica que eles respondem às ordens do proscrito que vive exilado no alto 

da Mantiqueira.  

São lendas, disse Mair. Ninguém pode unir essa gente. 

O Cigano sorriu. O próprio juiz me mostrou uma série de cartas assinadas por 

esse capitão. Cartas e documentos atestados em sua veracidade pelo juiz. O 

conteúdo das cartas era semelhante àquelas que o homem que nos contratou 

havia nos mostrado: ameaças, chantagens, cobranças de tarifas e impostos. 

Pois não duvido que esse capitão proscrito está ajuntando os insatisfeitos. E não 

seria de se estranhar que esteja prestes a criar seu próprio exército, sonhando 

com seu próprio reino. 

Não passa de um assassino ganancioso, disse Mair. Não vai tão longe.  

Pois que novos reinos se fundam mais pela podridão e cegueira de velhos 

monarcas do que pela força e nobreza dos revolucionários, disse o Cigano. 

Quem olha ao redor dessas terras não hesita em afirmar que seu rei esteja 

morto. 

De que lado você está?, perguntou Mair. 

O Cigano olhou com curiosidade para o mestiço. Sorriu. E como se ignorasse a 

pergunta de Mair continuou. Os soldados dessa vila não passam de camponeses 



171 
 

mal treinados, mas já estão aqui há algum tempo. Os mais jovens nasceram aqui 

e trazem no próprio sangue e em seus nomes os nomes dessas terras. Eles se 

sentem como uma espécie de produto desta lama fermentada com sangue. Se 

acham donos dessas terras.  

Não vão recuar, disse Moisés. 

Perderam muitos homens nos últimos três dias. Tantos homens que são 

incapazes de enterrá-los apropriadamente, disse o Cigano. O juiz mandou o 

padre libertar suas almas e depois quase cem homens foram empilhados e 

queimados numa grande fogueira. Era isso ou ser devorado por abutres e feras 

carniceiras. 

Blasfêmia, disse o taberneiro e fez o sinal da cruz. A mão esquerda de Deus vai 

despejar sua ira nessa vila e expurgar os ímpios e hereges. 

O padre garantiu que o nome dos soldados não seria esquecido, continuou o 

Cigano. E ele e o Capitão repassaram os corpos e anotaram o nome de cada 

um num ofício. Mas nem todos foram reconhecidos e havia muitas famílias ainda 

procurando seus parentes e não os encontrando entre os mortos.  

Antes terminar queimado e sem nome e sem túmulo do que ser arrastado por 

esses botocudos, disse Moisés.  

O Cigano pegou a garrafa de cachaça e tomou um gole no bico e depois 

devolveu a garrafa na mesa.  

Temos duas opções, disse. Pegar a estrada antes do amanhecer, sob o risco 

eminente de topar com os exércitos selvagem que rodeiam esse sertão, ou ficar 

aqui e ajudar esses homens a resistir até que venham mais reforços de outras 

vilas e toquem esses índios bravos para as terras ermas.  

Vamos terminar mortos, disse Moisés. Mortos de qualquer jeito. 

 A vila pelo menos está bem fortificada, disse Mair.  

Eles têm um velho canhão desativado, disse o Cigano. Precisa de pólvora. Falou 

então de uma pequena vila abandonada, mais ao sul, que tinha uma fundição de 

ouro e uma velha mina desativada. O juiz disse, o Cigano disse, que há um 

grande estoque de pólvora oculto nessa fundição. Já buscaram um 
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carregamento lá uma vez. Tentaram uma segunda vez, mas os homens 

terminaram mortos nas estradas e eles não querem mais arriscar. O padre e o 

juiz nos garantiram dois sacos de moedas se conseguirmos trazer seis barris 

dessa pólvora até aqui. 

Não sei se vale o risco.  

Os três homens me olharam.  

Se quiser ficar aqui sentando no fundo dessa taberna enquanto a vila arde em 

chamas, disse o Cigano, você é livre. Por que é afinal isso que fazem os escribas 

e poetas, não? Contemplam a vida e a morte à distância. Garanto que será um 

belo espetáculo para contar nesse seu evangelho sem Deus. Pigarreou. Bebeu 

outro gole de cachaça: se sobreviver, é claro. Pois não é pelo dinheiro, escriba. 

Com esses índios no caminho nunca alcançaremos a estrada que leva aos 

guaicurus.  

Então o Cigano disse que sairíamos logo ao anoitecer. Sem tochas, furtivos 

como fantasmas, numa velha carroça que o juiz nos arranjaria e escoltados por 

três dos seus melhores soldados. Nada mal, eu pensei. Quando enfim 

encontramos o juiz e a carroça, estávamos diante de três meninos trajando 

velhas fardas de dragões cheias de buracos de chumbo que muito 

provavelmente tinham furado os cadáveres dos seus velhos donos: três meninos 

que mal cabiam naquelas roupas. As lâminas de suas baionetas enferrujadas e 

as pistolas que levavam na cintura não davam um tiro desde da Guerra dos 

Emboabas. A carroça, pelo menos, apresentava um estado não muito lastimável, 

a não ser pelos cavalos que a puxavam. Os animais tinham aquele arregalo nos 

olhos de protos ariscos, recém-domesticados, ansiosos e esquivos. Talvez 

nunca tivessem tracionado uma carga, assim como aqueles meninos nunca 

tivessem acertado um tiro. 

Estamos mortos, disse Moisés e saltou na carroça e testou a condução. O 

Cigano trocou palavras com o juiz, enquanto o padre nos benzia e rezava em 

latim. O padre jogou água na testa dos animais que recuaram e refugaram como 

seres sombrios e demoníacos diante da água benta. 

Já fiz muitas insanidades nessa vida, disse Mair, mas nada como isso.  
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Eu não disse nada, mas partilhava do mesmo sentimento. E quando a carroça 

partiu, ainda olhei para trás. O padre e o juiz ali parados. Olhando, apenas. E 

quem se arriscasse a investigar aqueles olhos não encontraria nenhum sinal de 

esperança. 

 

Mair e um dos garotos, que se chamava João Sebastiano, foram à frente, 

batedores, galopando sem trégua naquela escuridão e esperando sempre 

encontrar o pior. Naquele ritmo, chegaríamos a fundição no meio da madrugada, 

segundo um dos garotos. Moisés tinha grandes dificuldades para manter aqueles 

cavalos no prumo. E também não podia forçar demais a carroça. As rodas, não 

tão boas, poderiam se partir.  

O Cigano seguia à frente, protegendo a dianteira, empunhando sua arma. O 

outro garoto, Pedro Simão, e eu, resguardávamos à traseira.  

Depois de um tempo reencontramos Mair e o garoto parados à beira da estrada. 

E já fomos diminuindo o ritmo e Moisés freou a carroça e o Cigano parou ao lado 

de Mair. Não havia nenhum barulho ao redor senão o próprio barulho da mata. 

Mair apontou para um mirante mais ao leste. Com esforço se enxergava a pálida 

luz de uma fogueira, meio que encoberta pela serração que já começava a se 

precipitar naqueles morros. 

Os garotos disseram que poderiam ser negros fugidos, já que os botocudos não 

fazem fogueiras em lugares altos assim. Ou talvez um bando pequeno de 

bandidos.  

A estrada passa longe dali, disse o garoto, mas talvez escutem nossos barulhos 

e talvez por isso mesmo não venham se meter com a gente.  

O Cigano deu ordem para seguirmos em frente e a partir de agora em comboio, 

com as pistolas nas mãos e prontos a atirar. A estrada fez uma volta ao pé 

daquele morro e nesse momento o Cigano disse para aumentar o ritmo e 

esporamos os cavalos e seguimos numa marcha forte e constante e mesmo a 

carroça repicou naquele terreno cheio de pedras. No alto daquele mirante a 

fogueira tinha desaparecido. A estrada fez outra curva e entrou numa mata 

fechada. O vozerio dos bichos cresceu e aquele bramido enganava os ouvidos 
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e a serração mais ou menos densa engava os olhos e uma coruja passou diante 

de nós com suas asas enormes e um dos garotos quase caiu do cavalo, mas se 

reequilibrou e se ajeitou na sela e os animais avançavam quebrando galhos no 

peito e pisando em folhas e talvez eu tivesse ouvido um rugido de jaguar, mas 

talvez fosse apenas medo. Saímos do outro lado da mata e já avistamos os 

contornos da fundição nas sombras da noite. Foi mais fácil do que imaginei.  

Rápido, disse o Cigano. 

Os garotos ficaram vigiando a carroça. Mair e Moisés chutaram a porta por três 

vezes e a madeira gemeu e se partiu e tão logo entraram na fundição já voltaram 

com dois barris. Eu peguei um e depois cada um buscou mais um e passamos 

as cordas ao redor da carroça e avaliamos as amarras e os nós e as voltas da 

corta e a posição dos barris, duas vezes. Está firme, disse Moisés. E já outra vez 

estávamos na estrada e dessa vez num ritmo mais lento porque os cavalos 

fraquejavam, seus lombos sangrando e cheios de marcas de pancadas que 

Moisés desferia de tempos em tempos para forçá-los a continuar e também 

porque ninguém queria que aquilo explodisse e nos matasse. Atravessamos 

outra vez aquela floresta e dessa vez um dos garotos, João Sebastiano, bateu o 

peito num galho e caiu e tivemos que parar para ajudá-lo e ele tinha deslocado 

o ombro ou quebrado o braço ou as duas coisas. Que diabo, disse Moisés. 

Deitamos o garoto por cima dos barris de pólvora e seu cavalo foi amarrado na 

traseira da carroça. Se aquilo explodisse de uma hora para outro, o menino seria 

menos que vento. E ainda naquela floresta logo que voltamos a marchar tive um 

arrepio no corpo inteiro e a impressão de que alguma coisa tivesse pousado na 

garupa do meu cavalo e me virei de uma vez, mas não havia nada: apenas a 

escuridão ao redor. 

Ao pé do mirante não encontramos luz nenhuma e paramos um tempo calados 

e estudando os barulhos quase inauditos que brotavam daquela maldita noite 

dos infernos. Nada. Só o chiado noturno do sertão, um rumor perene e constante 

com o qual já estávamos mais ou menos acostumados.  

Então a coisa mudou. Numa daquelas voltas da estrada, uma rajada de chumbo 

veio das nossas costas e atingiu o cavalo de João Sebastiano e o cavalo refugou 

e escoiceou o vazio e quase tombou a carroça.  
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Diabo, disse Mair. 

O Cigano, cujo reflexos pareciam contar com a intuição de uma obscura 

providência, foi o mais rápido de nós: cortou a corda que prendia o cavalo com 

seu facão e já virou seu próprio cavalo em sentido contrário e galopou e 

desapareceu naquela escuridão, na mesma direção de onde tinham surgido os 

tiros.  

Moisés freou a carroça e nós também paramos os cavalos e ficamos ali todos 

parados no meio do nada tentando ouvir o que se passava mais além. 

Em frente, disse Mair. 

Você é o chefe agora, mestiço? Está vendo algum índio aqui? 

Shiiiiiu, eu disse. 

Nada. Barulho nenhum. Mas tão logo o vento virou e pareceu trazer consigo os 

últimos gemidos abafados de espíritos que acabaram de se despregar dos seus 

corpos. Um trote de cavalo começou a crescer e se aproximar e crescer e 

acelerar e se multiplicar como se fossem quatro cavalos avançando no interior 

das trevas. Empunhamos nossas armas e aguardamos. Mataram ele, disse 

Moisés. E agora vão matar a gente. Estávamos todos prontos a atirar: mas um 

dos garotos tremia tanto que sua arma caiu e quando ele se abaixou o Cigano 

surgiu branco como só ele na escuridão e trazia na mão duas cabeças e as jogou 

na carroça e deu uma risada soturna e passou por nós galopando como um 

espírito zombeteiro. 

Em frente! 

Moisés bateu o chicote e os cavalos gemeram e refugaram e a madeira da 

carroça estremeceu e Moisés bateu outra vez e com mais força e mais outra vez 

e os cavalos saíram meio tortos e quase de lado. Moisés puxou a rédea e os 

endireitou e bateu uma última vez e eles então trotaram firmes e retos, ao mesmo 

tempo sob seu controle e alucinados. E depois disso não ouvimos mais nada 

senão os cascos dos nossos próprios cavalos.  
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Só quando nos aproximamos da vila, quase ao amanhecer, as coisas assumiram 

outro aspecto. Antes mesmo que pudéssemos avistar as chamas das tochas, o 

ruído de tiros e os gritos nos alcançaram.  

Uma legião de homens ao redor da vila, armados com grandes porretes e esses 

porretes subiam e desciam no ar e cada vez que desciam estouravam uma 

cabeça. Os soldados encontravam guarida atrás das largas toras de madeira 

que compunham a cerca e disparavam do alto de duas torres que mais pareciam 

andaimes decrépitos. Só que os inimigos eram muitos e os soldados, para além 

do número reduzido e da pouca de idade, eram lentos demais ao recarregar suas 

armas.   

Foi aí que aconteceu.  

O Cigano saltou do cavalo e caminhou até a carroça e tirou seu facão e cortou a 

corda de um dos barris e fez um furo.  

Que porcaria esse desgraçado vai fazer, disse Moisés.  

O Cigano subiu no cavalo e o cavalo estremeceu uma primeira e depois uma 

segunda vez quando os dois meninos lhe entregaram o barril. Ele se virou na 

direção da vila e galopou para cima daquela horda selvagem. Não 

compreenderam logo de cara, talvez um tanto assustados com sua brancura e 

tamanho descomunal. Um deles jogou uma lança e então os outros despertaram. 

Mas o Cigano parecia ter o corpo protegido por uma espécie de escudo invisível 

oriundo dalgum pacto demoníaco ou talvez fosse ele mesmo um fantasma vindo 

do inferno, pois flechas e lanças pareciam incapazes de acertá-lo. Ele só parou 

quando achou que devia parar. Saltou e se escondeu atrás do cavalo e as lanças 

e flechas estocaram fundo no animal que gemeu e cambaleou, mas a essa altura 

o Cigano já tinha pegado e erguido o barril. Só pode ser brincadeira, disse 

Moisés. Ele o jogou na direção dos selvagens e ainda no ar o Cigano deu um 

tiro certeiro e aquela explosão estrondeou a poucos metros das cabeças dos 

índios e dos negros: e o fedor e a fumaça ainda permaneceriam muito tempo no 

ar.  

Confiantes com a desorientação dos nativos, os soldados da vila atiraram com 

tudo e um bando dos mais corajosos deles saiu portão e partiu para cima dos 
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poucos e ainda confusos inimigos que sobraram. E os soldados furaram os 

corpos dos inimigos com as baionetas e deceparam suas cabeças com facões e 

partiram seus corpos com enxadas e foices. Quem restou vivo debandou, 

fugindo para a floresta mais ao leste, desaparecendo no interior da mata 

fechada.  

O Cigano imóvel ao longe contemplando aquela carnificina que ele próprio havia 

criado. O cavalo caído e agonizando e sangrando aos seus pés. Quando o 

alcançamos, ele ainda estava parado, indiferente aos gemidos do animal, 

indiferente ao banho de sangue. Subiu na carroça e ergueu a cabeça para 

Moisés e a carroça partiu. Homens e alguns ainda meninos e gemendo no chão 

daquele campo coberto de sangue e de corpos despedaçados. Puxei a rédea, 

desviei meu cavalo, com intenção de dar à volta e entrar pelo outro lado. Mair 

me seguiu. A carroça, no entanto, continuou seu caminho, seu cortejo triunfal. 

Progredia em linha reta, impassível, como se o campo jazesse desocupado. 

Moisés chicoteando os cavalos e ele o Cigano vibrando sob a tração das rodas. 

Trepidavam rasgando os corpos e partindo os ossos e esmagando os crânios 

daquelas últimas criaturas mutiladas e agonizantes e espalhadas pelo chão. 

Como se um tremor tivesse revirado a terra do avesso e trazido à superfície uma 

legião de moribundos lamurientos. E seus gemidos incompreensíveis 

ressoassem ainda vívidos uma dor caustica e indiferente ao tempo. 

Pois se não é o próprio diabo, disse Mair, não sei o que é.  

 

Serviram um banquete reservado, na casa do padre, e apenas jovens mucamas 

rodeavam a mesa. Nada de muita variedade e as frutas estavam passadas, mas 

a cachaça e o vinho eram bons e fazia tempo que eu não comia uma comida 

fresca em pratos limpos e numa cadeira confortável.  

E o que mais sabem desse Garcia?, perguntou o Cigano.  

Quase nada, disse o juiz. Foi nomeado Capitão de Ordenanças há pouco tempo. 

E depois disso começou a aterrorizar as terras sob sua jurisdição. Homem bom. 

Fazendeiro pacto e próspero. Os escravos seus o tinham mesmo por caridoso, 

conforme relatos de homens que o conheceram antes. Pois, afinal, não há outro 
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meio, um homem só chega à patente de capitão por sua honradez, e o juiz e o 

Capitão Antônio Silva estão aqui para prová-lo. Pai de dois filhos, marido fiel e 

protetor de sua esposa, assim era essa tal Garcia. Porém, sem razão aparente, 

esse mesmo homem reto e bondoso passa a questionar as ordens da Coroa e a 

cometer crimes de baixa escala, roubo, saques e, além de tudo, dá guarida a 

seus iguais, bandidos baixos e vis. É certo que há mais de quinze assassinatos 

cometidos por suas próprias mãos, não sei mais quantos sob seu mando. 

Ouvi por aí que mataram seu filho, disse Mair. E depois despedaçaram o corpo 

do menino e jogaram as vísceras aos cães. 

Soube que escalpelaram vivo seu irmão, disse Moisés. Amarrado a uma árvore. 

E que esse Garcia tem o corpo fechado pelas mandigas dos feiticeiros negros e 

que pode sumir de um lugar e aparecer em outro, desorientando os soldados. E 

dizem também, que depois de ser ungido pelo espírito do frei Francisco de 

Menezes, ele tem o dom de espiar atrás das paredes, e costurar buracos de bala 

só com os dedos.  

Há muitas lendas nessa terra, disse o padre. Lendas sobre um homem com um 

rosário de orelhas. Nada de novo. Tais lendas se rementem aos infatigáveis 

paulistas, os antigos heróis que enfrentaram primeiro essas florestas. Devemos 

muito a eles, não? Abriram com o próprio sangue caminho para que o senhor 

nosso Deus pudesse semear suas graças para essa gente atrasada. Quem não 

conhece os relatos de Bartolomeu Bueno do Prado, não? O maior de todos, 

quem duvidará? Ora pois, diziam mesmo que ajuntou um número impossível: 

mais de duas mil delas, de cada índio e negro que tombou na sua mira. E que 

não fazia distinção entre sexo ou idade. Veja, era homem justo, homem bom, de 

família boa, obedecendo sem pestanejar uma causa maior. Foi um dos maiores 

servos do senhor nosso Deus e do nosso rei. E esse Garcia, o que é? Não serve 

nem ao rei, nem aos párias conspiradores, esses ditos revolucionários. Esse 

Januário Garcia não é nada além de um bandido baixo, de beira de estrada, um 

parasita que vive do suor alheio. 

O Juiz bebeu um gole de vinho, Mas também há que se admitir que as coisas 

não andam muito boas nessas terras, amigo padre. A sensação que tenho, se 

me permite a honestidade, é que a linha do tempo de repente girou e recuou 
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para trás. O senhor me entende? O número de proscritos cresce a cada dia, 

cresce quase tão rápido como os impostos. A pilha de processos e ofícios se 

acumulam em minha mesa e sobem até o teto, tiram-me o ar. O que eu faço? 

Pois tudo é urgente! E da mesma forma que não tenho braços para tantos 

causos, nem olhos para tantas letras, digo que não haverá mesmo celas para 

tantos foras da lei. As duas cadeias daqui estão cheias. E a terceira cadeia, ainda 

em obras, já tem todas as vagas encomendadas: já vai nascer lotada, como uma 

criança que nascesse velha. O que faremos? É só nisso que eu penso. Há 

homens acorrentados nos porões da paróquia. Homens acorrentados como 

escravos. E se nem os escravos suportam as correntes, o que dirá tais homens 

livres? Não vejo saída. O ódio cresce. Consegue sentir? Ódio e medo. Aqueles 

que não debandaram para o crime, você sabe, estão agora juntando suas 

poucas trouxas e gastando as poucas economias que tem: pagam por 

segurança, enchem o bolso de mercenários, alguns sérios, outros golpistas, que 

prometem uma boa escolta de volta ao litoral. A que ponto chegamos, meu 

senhor. Toda essa gente agora quer voltar para a capital da colônia, ou até 

mesmo embarcar em navios de volta para Lisboa. Estamos diminuindo, ao invés 

de crescer. Estamos andando para trás! A única coisa que parece aumentar 

nesse lugar é a raiva dos negros e seus quilombos cada vez mais populosos e 

as quantidades de índios bravos que perderam o medo das armas de fogo. 

Vocês me entendem? Nos últimos três anos, parece que retrocedemos meio 

quarto de século. Voltamos às trevas. 

Trevas. O Cigano sorriu e apoiou as mãos na mesa e se levantou. Trevas. Pois 

me permitam contar uma história que todos vocês já conhecem, mas que talvez 

não tenham dado a devida atenção. O Cigano andou três passos e parou ao lado 

do padre e colocou as mãos nos ombros dele. Sabem que Lúcifer, o mais belo 

entre os anjos – e não há no mundo dos homens e nem dos anjos algo 

semelhante, ou próximo, a essa beleza – sabem bem que Lúcifer acabou expulso 

do Paraíso por desafiar Deus, não sabem? Vaidade? Soberba? Talvez. O Cigano 

tirou as mãos do padre e deu mais dois passos e parou na cabeceira da mesa 

onde estava o juiz e o juiz teve que se virar para trás, como se assim pudesse 

ouvir melhor. Mas o que talvez não se lembrem é que o maior castigo de Lúcifer, 

isso é importante, o maior castigo de Lúcifer é sua precariedade, sua vaidade 
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desmedida, que o aproxima de vocês, homens: o maior castigo de Lúcifer é o 

fato inexorável de que seu reino não partilha da eternidade. Compreendem? O 

reino de Lúcifer é um lugar provisório, um lugar de passagem, só pode ser um 

lugar provisório. Disso depende a própria existência de Deus. O Cigano voltou a 

andar e a falar. Ora, só o Paraíso é eterno, porque o Paraíso é a morada do 

Bem, e só o Bem, puro absoluto, pode ser eterno. Pois tudo para fora do bem é 

perece na força do tempo, e o Inferno está fora do Bem, por isso também deve 

perecer, se reintegrar ao Divino Criador, de onde emana toda a verdade e 

existência. Pois o padre deve se lembrar da doutrina de Orígenes, um velho 

teólogo herético e banido das doutas doutrinas sacro-santas da Santíssima 

Igreja de Roma. Orígenes era um sábio. Ele mesmo defendeu ideias parecidas, 

pois o padre deve conhece-las melhor que eu, assim como nosso escriba, 

versado no ocultismo. O Cigano parou do meu lado e tocou meu ombro. 

Orígenes propôs a tese herética de que no Juízo Final, vocês devem se recordar, 

Deus irá recolher tudo novamente para si. Tudo. Sem deixar nada de fora. 

Entende bem a radicalidade dessa preposição? Uma palavra curta, de quatro 

letras: tudo. Pois no verbo ser – e esse verbo é o próprio Deus, uma palavra 

ainda menor, de três letras – não há fora. Tudo que é está contido nesse círculo 

sagrado e mesmos os abismos mais sombrios do Inferno apenas a Ele 

pertencem. São mesmo seus intestinos e entranhas mais vitais, sua força mais 

sagrada, seu vínculo visceral com os homens. E o verdadeiro castigo de Lúcifer, 

vejam a sutileza dessa tese, foi um castigo que ele sequer ousou suspeitar, 

embora fosse um anjo: sua maior condenação foi ser levado a crer que poderia 

sair. Que havia um lado de fora. Mais não há fora nenhum. Não há nada. O 

inferno é um lugar de duração determinada, mínima. Suas danações duram 

menos que um átimo de segundo, em relação direta com eterna e concêntrica 

atemporalidade divina. Não há forma de escapar das palavras de Deus, pois 

essas palavras são também o próprio Deus, e quando digo qualquer coisa são 

também as palavras de Deus que digo. E não há nada além destas palavras. 

Pois o silêncio não é outra coisa senão Deus em sua mais pura possiblidade. O 

Cigano estava agora de volta ao seu lugar e colocou um pouco de vinho em seu 

copo e bebeu a metade e sentou-se novamente na sua cadeira. Vejam, meus 

amigos. O que chamam de trevas é apenas Deus operando. É nas trevas que 

ele opera. Ele é as próprias trevas. Ele é. A escuridão mais profunda. Não há 
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sombras para ele, tampouco sobras, porque ele é as sombras mesmas. A razão 

de ser das trevas. 

Nunca ouvi tantas blasfêmias e heresias juntas, disse o padre. E se levantou. 

Sou grato pelo que fizeram por nós. Mas não posso ficar aqui ouvindo essas 

bobagens.  

O Cigano o encarou, Mas ainda não terminei, padre. E a boa educação ensina a 

não deixar um convidado falando sozinho. O senhor é um homem ilustrado. Não 

esperaria esse tipo de grosseria do senhor. 

O padre estava suando. E o juiz o encarou e fez um sinal para que se sentasse. 

Moisés já tinha a arma na mão e as mucamas deixaram a sala uma a uma. Não 

havia muito escolha para eles. Nem mesmo o capitão estava por ali. 

Prossiga, disse o padre. 

Pois bem. Devem ter ouvido as histórias do gigantesco tremor de terra que 

atingiu Lisboa, no século passado. Devem também se lembrar dos relatos de 

ondas gigantes, que encobriram o sol, e estraçalharam frotas inteiras de navios 

ao meio. Pois não? Uma das mais poderosas cidades de toda a Europa veio 

abaixo, não se lembram? Ruiu. Há muitos folhetos a respeito. E o que tem de 

espantoso nisso tudo? Como tal coisa pode acontecer? Os castelos do rei em 

frangalhos, gigantescas catedrais, moradas de Deus, partidas ao meio e virando 

pó. Crianças, doentes, velhos. Não houve diferenciação. O que há nisso? 

Alguém consegue vislumbrar? Pois existiu um folheto que circulou naquela 

época e muitas décadas depois, e atravessou décadas e chegou aos nossos 

dias. Um folheto anônimo. E nesse folheto um sujeito dizia que, a partir daquele 

dia, Deus tinha de novo renascido. Deus, o verdadeiro Deus de Abraão e dos 

profetas, o Deus que lançou sua fúria em Sodoma e Gomorra, que abriu o Mar 

Vermelho, que expulsou o Leviatã para os abismos do submundo, o mesmo 

Deus que escreveu com relâmpagos na tábua de Moisés, o profeta. Ora, quem, 

senão o próprio Deus, poderia erguer ondas tão grandes que chegaram mesmo 

a tapar o sol? 

Ninguém disse nada. E eu não saberia dizer se porque não eram capazes de 

entender aqueles enigmas, ou porque estavam mesmos desolados com a 
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descoberta. E a partir desse ponto, o Cigano parecia mesmo satisfeito, parecia 

ter mesmo chegado onde queria. Pois daí em diante se calou. 
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4. 
 

Joaquim Norberto de Souza, em mil oitocentos e quarenta e três, publicou, no 

Espelho Fluminense, o folhetim Januário Garcia ou As sete orelhas, uma das 

primeiras obras de ficção da Literatura Brasileira. Embora não haja registros, 

cartas, resenhas e críticas, afirmando que Norberto tenha lido o livro The History 

of Brazil, onde a lenda apareceu na imprensa pela primeira vez, é provável que 

o ficcionista, um dos primeiros das nossas terras, tenha tirado daí – ou da fonte 

original, isto é, a própria memória oral e violenta dos paulistas, que sempre 

trataram de exaltar e mistificar os crimes, os massacres e as selvagerias dos 

bandeirantes – o enredo de sua narrativa. Na trama construída por Norberto, 

Antônio, filho de Januário, apaixona-se por uma mulher, filha de um homem que 

também se chama Antônio. Sabendo do ocorrido, Antônio (o pai da moça), 

manda matar Antônio (filho de Januário). A descrição da violência é precisa: sete 

réprobos o esfolaram vivo e depois cortaram-lhe perna por perna... coxa por 

coxa... braço por braço... orelha por orelha... que tudo enviaram ao pai da 

menina; acabaram decepando-lhe enfim a cabeça e arrancando-lhe as 

entranhas. Assim nos conta Norberto. Ao saber do ocorrido por uma carta 

anônima, Januário Garcia persegue os sete assassinos, mata e arranca uma 

orelha de cada um deles. O último dos criminosos, no entanto, termina por se 

casar com a filha de Januário, engravida, esse filho recebe também o nome 

Januário. Essa duplicação, explica Antônio Moacir dos Santos, estudioso de 

Norberto, na página vinte e nove do seu ensaio, funciona como uma espécie de 

transmissão da maldição de uma geração a outra. Uma transmissão que trabalha 

como uma herança maldita, mas que também nivela os opostos no mal. 

*** 

Há outra possibilidade: ao seguir o rastro de uma vasta cronologia que traça a 

rota das primeiras obras de ficção brasileiras, organizada por renomados 

especialistas da área e disponível no portal Caminhos do Romance, Joaquim 

Norberto publicou seu texto em mil oitocentos e trinta e dois. Quatro anos antes 

da publicação de The History of Brazil, de Jonh Armitage. Isso nos leva a pensar 

que, talvez, aquilo que o historiador inglês ouviu da boca dos paulistas, e tomou 

por história verdadeira, tenha sido a repetição da narrativa ficcional de Norberto, 
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publicada em jornal, e imediatamente incorporada ao imaginário popular. O leitor 

daquele tempo não fazia muita distinção entre ficção e fato, ambos os registros 

textuais estavam impressos em papel de jornal. Não existia lead, aspas, uso 

rigoroso das fontes, tampouco o manuseio hoje comum dessa voz neutra e 

distanciada. A voz do narrador de uma notícia dos jornais daquela época era 

muitas vezes indistinta da voz moralista e jocosa do cronista e da recursividade 

infinita da imaginação do narrador de ficção. Essas divisas turvas, acentuadas 

tanto pelo manuseio de recursos comuns, como pela materialidade do suporte, 

embaralhava a recepção do leitor rústico. Preso ao texto, lendo de cabeça baixa, 

agarrado a cada uma das palavras. Esse leitor era incapaz de separar fato e 

ficção. Incapaz de perceber que as palavras são traiçoeiras. 

*** 

Os próprios escritores eram conscientes desse ruído provocado pelo meio de 

divulgação dos seus textos. É nesse ambiente que o prefácio apócrifo e a retórica 

inerente a esse tipo de produção se tornam uma constante. Expressões como 

eu vi isso acontecer. Ou, conheci um sujeito que conheceu a vítima. Ou ainda: 

encontrei esse manuscrito no espólio de um velho colecionar. Aparecem com 

frequência nos folhetins. Folhetins que eram lidos em voz alta à luz de 

lamparinas, nos balcões de tabernas, numa mesa de jantar, ou à beira dos portos 

pelos poucos homens iniciados nas letras a um pequeno grupo de curiosos que 

não sabiam ler. Mas essa legião de analfabetos era também apaixonada pelos 

lances inerentes à narrativa, logo em seguida repassam aquele som que 

emanava das páginas do jornal por sua própria boca. Foi assim que a lenda do 

vingador Januário Garcia se espalhou pela Colônia. E depois foi sendo reescrita 

e transformada ao longo do tempo. Migrando da página do jornal e do livro para 

a cultura popular e depois outra vez da cultura popular para os livros, inclusive 

de história. 

*** 

Já viu arrancar couro de vaca, rapazinho?, disse Tião. Não é fácil garantir a 

qualidade do produto. Pro couro despregar da carne, me explicou o seu João 

Fortunato, que era artesão e sapateiro de rara precisão, tem de esquentar o 

corpo do bicho com água quente. Deixar descansando até a gordura despregar 

da pele. Só aí a faca trabalha macia.  
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V 
 

 

Nos primeiros três séculos do cristianismo circulou entre os sábios conselheiros 

de reis e também entre velhos alquimistas e eremitas ilustrados e entre 

andarilhos e camponeses supersticiosos as mais improváveis e alucinatórias 

crenças heréticas. Religiões sem evangelho, passadas de boca em boca ou em 

reuniões secretas em cavernas e florestas ermas. Falava-se dos mártires, dos 

poemas de João Evangelista, mas principalmente de um cânone perdido de 

evangelhos não escritos, cuja mensagem perturbava a estabilidade da própria 

Igreja. Tais cultos misturavam o cristianismo primitivo dos primeiros séculos com 

uma leitura mística da filosofia de Platão e dos neo-platonicos, como Plotino e 

seus seguidores. Essas crenças receberam o nome de gnosticismo e foram 

muito populares durante os primeiros séculos da Igreja. Suas certezas poderiam 

ser abreviadas pela tese central de que o mundo material é o mal, criado por um 

deus decaído, um Demiurgo ignorante e maléfico que esculpiu nossos corpos e 

as montanhas e as bestas que habitam os abismos da terra e do oceano à sua 

imagem e semelhança. A libertação desse mundo de sombras e dor só poderia 

ser atingindo por uma espécie de revelação, que não viria propriamente a partir 

do logos, da palavra racional, tampouco da fé no sangue e nas parábolas de 

Cristo, mas da iluminação involuntária através da gnose, o conhecimento que 

advém misteriosamente, e abre o caminho da libertação dessa matéria falaz. Fui 

iniciado em tais assuntos sombrios por um velho alquimista marroquino, um 

seguidor de Mani e da seita dos maniqueus, nos meus anos de peregrinação 

pela África. Mani nascera na Pérsia, por volta do ano duzentos depois de Cristo, 

e aos vinte e quatro anos começou a profetizar. Em versões mais grosseiras e 

deturpadas, em parte tributárias das críticas proferidas pelos primeiros exegetas 

e teólogos, em especial Irineu de Lyon e Santo Agostinho, a religião de Mani fora 

considerada herética por alçar o demônio e o mal ao patamar de um deus. Pois 

se antes Satã se referia a figura de acusador, um juiz que funcionava como os 

próprios olhos do senhor sobre a terra, capaz de encontrar os ímpios e filisteus, 

essa figura terminou por se transformar e assumir o papel de opositor: uma força 

proporcionalmente oposta ao próprio Deus, uma força de pura escuridão, mas 
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que era fundamental ao equilíbrio da vida. Tal crença terminava por criar uma 

espécie de fissura na bondade e perfeição divina, que tudo equalizava, pois tudo 

sabia e contemplava. Deus, sendo pura bondade e perfeição, não poderia ter 

criado o mal. O mal do mundo só poderia ser explicado pela existência de uma 

força oposta e equivalente ao próprio bem. Uma força autônoma e que viera à 

existência, assim como o bem, das estranhas de si mesma. Pois o mais belo dos 

anjos, a luz da manhã, aquele que desceu aos abismos da terra, mergulhando 

como nenhum outro ser jamais mergulhou na mais pura imanência da matéria, 

e que, metamorfoseado em serpente, fez Adão e Eva provarem o caminho sem 

volta da árvore do conhecimento, esse belo anjo, ele mesmo também expulso 

do Paraíso nas origens do mundo, era agora uma força tão poderosa e 

devastadora e necessária quanto o próprio criador. Mas se tal explicação 

mitológica fosse aceita, a figura de Deus, puro absoluto, ficaria corrompida, 

quebrada pela metade. Acontece que esse dualismo grosseiro pouco tinha a ver 

com as profecias de Mani. Pois as críticas de Agostinho ao maniqueísmo são 

incapazes de alcançar os maniqueus, tampouco ao profeta Mani. Os verdadeiros 

maniqueus não dividiam o mundo em dois: o próprio Deus era o mal. E agora 

me lembrava dessas coisas pois as palavras do Cigano ao redor daquela mesa 

e o próprio Cigano se transfiguravam como a encarnação das mais antigas e 

ameaçadoras profecias gnósticas. O mundo material é o mal, um mundo 

decaído, hostil e precário. Mas não há outro, não há nada além da efemeridade 

dos corpos a caminho da decomposição. Apenas ossos, pó e esquecimento. O 

próprio Cigano parecia figurar como uma espécie de braço espiritual do antigo 

Demiurgo dos maniqueus, destilando sua maleficência e enganos pelos 

caminhos ermos dessas terras. 

 

Deixamos aquela vila arruinada ao amanhecer. Os homens vieram presentear o 

Cigano com munição e suprimentos e os acordados sacos de ouro. O padre deu 

sua benção e jogou sua água sobre nossos cavalos e rezou em latim e nos 

abençoou. Enquanto me afastava avistei o campo de batalha do dia anterior pela 

última vez. Uma legião de corpos estirados e mutilados. Abutres, as centenas 

em número, alguns descrevendo círculos sob o céu plúmbeo e a maioria deles 

já se banqueteando no chão. Meia dúzia de homens acompanhados de uma 
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carroça, puxada por uma mula escura e decrépita, coberta de chagas. Os 

homens se agachavam, identificavam e recolhiam um corpo e depois seguiam 

em frente. Mas apenas os brancos mortos eram recolhidos, os corpos dos 

nativos eram sumariamente deixados para trás. Como se aqueles corpos 

comportassem uma vida rente demais à natureza. A argila que um dia havia 

forjado à terra e os animais tivesse também forjado aqueles corpos. Coisas entre 

coisas. Mas vez ou outra ressoava um tiro. Então as aves de rapina saltavam de 

modo desordenado e abriam suas enormes asas negras e freavam o ar e 

pousavam poucos metros à frente e estavam agora outra vez ciscando as 

vísceras e os olhos dos cadáveres.  

Esse lugar está amaldiçoado, disse Mair. Esses espíritos sem tumbas nunca vão 

repousar.  

 

Certa vez, caminhando à beira do porto de Lisboa, depare-me com um menino 

vadio, acompanhado de um cão. Não era ainda homem moço, mas também não 

era criança. Estava sentado numa velha caixa de madeira e pedia esmolas a 

quem passasse. Mas a sorte não estava do seu lado naquele dia, pois seu 

chapéu só guardava vento. Lembro que fiquei com pena e o convidei para uma 

refeição decente. Ele me encarou desconfiado, talvez com medo de que eu fosse 

um homem de desejos estranhos. Mas como a fome era muita, terminou 

aceitando o convite. Mas o que me fez lembrar da sua figura, foi que ele partiu o 

pão e ia oferecer uma lasca ao cachorro. Só que o cachorro, num relampejar 

instintivo mais primário, talvez por causa das picadas dolorosas em seu 

estômago, terminou por abocanhar o pão inteiro. O menino se transformou. 

Pegou o cachorro num reflexo. Rolaram no chão e, entre mordias e pancadas, o 

menino deu uma gravata no animal e quebrou-lhe o pescoço. Arrancou o pão da 

boca ensanguentada do bicho e devorou ali mesmo, agachado no chão. Fui 

embora e nunca mais vi aquele menino. 

Contei essa história a Mair, enquanto nos afastamos da vila. Ele ouviu com 

atenção, como sempre fazia. E depois ficou me olhando, aguardando alguma 

moralidade, alguma explicação para além daquele fragmento de memória.  

E por que lembrou disso agora? 
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Acho que você sabe. 

Talvez. 

É. Talvez. 

 

Nossos caminhos estavam tranquilos durante os primeiros cinco dias. Não 

encontramos nenhuma tribo de botocudos. Tampouco bandidos. Apenas um ou 

outro mascate, acompanhado de três ou quatro sentinelas. Eram sempre 

homens amistosos e numa das vezes nos ofereceram vinho e também 

indicações sobre paragens e até mesmo sobre um prostíbulo onde, segundo 

disseram, havia espanholas com as virilhas de fogo. Passamos por outra vila 

mais adiante, mas não paramos e as noites estavam muito claras naqueles dias 

sem chuva. Moisés não saia da companhia do Cigano e durante as refeições 

encarava Mair à distância sem que Mair notasse. Ou talvez Mair estivesse 

fingindo que não notava qualquer coisa para manter algum tipo de vantagem. 

Difícil saber. Se até então falavam pouco entre si, daquele ponto em diante não 

trocaram mais nenhuma palavra, nem mesmo ameaças. Esse silêncio me fez 

temer o pior.  

 

Numa noite dessas acordei sobressaltado, com os gritos de Mair. Ele se ajoelhou 

ao meu lado com a garganta cortada e cuspindo sangue e suas mãos tentando 

conter os jorros que vazavam entre seus dedos. Moisés já erguia a faca e 

preparava outro golpe. Depois de dar fim à Mair, imaginei, ele tentaria me matar. 

Estiquei o braço e procurei minha arma, mas não encontrei nada. O Cigano 

contemplava tudo indiferente, ou mesmo satisfeito, sentando à beira da fogueira. 

Sentado e parado e com as mãos nos joelhos como uma espécie de abutre 

branco à espera dos cadáveres. Mas logo descobri, ao acorda por uma segunda 

vez, e dessa vez de verdade, que tudo não passava de uma miragem: um sonho 

terrivelmente real. Mair ainda estava ali, mais vivo que nunca, acariciando seu 

cavalo e ajeitando suas tralhas. E Moisés mais à frente, estudando o mapa junto 

do Cigano. E o Cigano então ergueu a cabeça e me encarou, talvez pressentindo 

as perturbações que aquele presságio me provocara. Talvez pudesse ler nos 



189 
 

gestos do meu corpo as imagens daquele sonho, como antigos sábios liam o 

futuro na disposição dos astros. 

 

Ao fim de um dia quente e seco, à beira de um córrego sem nome, quando 

paramos para dar água aos cavalos quase frouxos, um barulho começou a 

crescer na estrada. Um rumor. Pairava sobre a terra como se uma distante 

montanha fosse empurrada e arrastada pelo vento. Mas logo os ruídos tomaram 

forma. Era possível identificar e distinguir as pancadas dos cascos batendo 

contra as pedras. Pancadas que ficavam cada vez mais nítidas e próximas, mas 

sem apagar aquele rumor mais geral. Nos enfiamos rapidamente na mata 

fechada e aguardamos em silêncio. O rumor apenas cresceu e se definiu. Então 

agora se desenhavam gritos de homens misturados aos abafados golpes no 

chão, num ritmo acelerado, constante e assustador.  

Que porcaria é essa?, disse Moisés. 

O Cigano apenas o encarou e não disse nada.  

Mas então eles surgiram, no alto do mirante. Homens fortes, imponentes. Trajes 

de soldados em trapos e também com pinturas no rosto, com os dorsos nus e 

reluzentes e empunhando pistolas e baionetas e velhas espadas com lâminas 

manchadas de sangue e também porretes e facões e foices que reluziam recém-

afiadas e também com arcos presos aos corpos e mais uma dezena com lanças 

cobertas de adereços de mil cores e correntes e barras de ferro e até enxadas e 

pedaços de pau cheios de pregos e dentes nas pontas. Eram negros. Centenas. 

Homens e mulheres. Um verdadeiro exército. Marchavam contra o vento e seus 

gritos e cantos estremeceriam e fariam gelar um coração mais frágil. Mas isso 

não era tudo. Parte daquela legião de cavaleiros negros transportava nas suas 

garupas homens feridos, mas principalmente mulheres, brancas, vestidos 

rasgados e cabelos manchados de sangue, e também crianças, pés e mãos 

atadas entre si, e aos próprios cavalos. E parte dos prisioneiros naquelas 

garupas se debatia, com fúria e obstinação. Seus corpos nus e ensanguentados 

e meio-vivos. Qualquer sombra de orgulho e coragem, que talvez um dia tivesse 

dado os contornos daqueles rostos, havia agora desaparecido e se transfigurado 

em fragilidade sob impacto da derrota e dos flagelos lacerantes da carne. Lascas 
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do couro cabeludo expostas ao tempo e formando uma placa redonda e noutras 

vezes tiras de sangue já meio cozido e escuro por causa do sol. Talvez alguns 

não fossem nada além de cadáveres ainda quentes e frescos e o movimento de 

seus corpos uma miragem do puro choque de um corpo inerte contra outro 

imposto pelo avanço dos animais. Mas a maioria daqueles troféus de guerra 

ainda gritava e uivava e com olhos arregalados diante do horror e da força 

descomunal daquela legião de guerreiros que os arrastava furiosamente como 

relíquias de pura carne e rancor e sabe-se lá para onde.   

Estão voltando de um ataque, disse Mair. Algum vilarejo ou freguesia. 

Ao final do comboio surgiu um negro majestoso que talvez fosse o líder espiritual 

daquele exército. Ele freou seu cavalo no alto do mirante e as rajadas de sol 

lustravam seu abdômen e cabeça. Ele contemplou seus correligionários 

avançando como uma espécie de vento justiceiro sobre aquelas matas gerais. E 

que tipo de coisas ele deve ter pensado naquele átimo de segundo era difícil de 

se prescrever. Mas logo em seguida esporou seu cavalo e galopou para junto 

deles e continuou galopando e quando passou perto de nós era possível ver 

seus vários colares compostos de guizos de cobra e ossos de animais e talvez 

de gente. Então o fluxo diminuiu e os cascos dos cavalos e os próprios cavalos 

e os cavaleiros negros estavam agora longe demais para que pudéssemos ouvir 

seu trote.  

Estão cada vez mais fortes e numerosos, disse o Cigano. Uma bela tropa. 

A trilha trazia as marcas dos cavalos e capim revirado como se algum sopro 

sobrenatural tivesse caído sobre aquela terra. Cavalgamos receosos e mais 

adiante encontramos um homem com os braços decepados e duas crianças 

mortas e com seus corpos infringidos e também uma mulher ainda enroscada 

em cordas. Sua virilha expulsara tanto sangue que me pareceu que ela havia 

parido violentamente sozinha uma cria, mas com o dobro do seu tamanho e 

revestida de pregos. E nenhuma alma viva tivesse ao menos suspeitado de suas 

lamentações que ecoaram inauditas naquelas matas vazias.  

Os rastros e marcas no chão daquela tropa deram então uma abrupta guinada. 

Buracos provocados por ferraduras e o peso de corpos e cavalos girando em 

círculos e depois partindo no rumo de uma montanha mais ao leste onde talvez 



191 
 

ficasse o quilombo. Nossos caminhos iam em sentidos opostos. E quanto mais 

me afastava dos vestígios daquela poderosa legião, mais expulsava para longe 

os temores que aqueles sinais me causavam.  

 

Dois dias depois as matas mais densas começaram a ralear e surgiram grandes 

plantações de milho e feijão e pequenos grupos de gado e cabras e também 

ovelhas. Passamos por um monjolo e mais frente pequenos moinhos d’água e 

também uma olaria com uma imensidão de telhas de barro enfileiradas e 

cozinhando sob o sol. Atravessamos também uma extensa ponte de madeira 

recém-reformada e depois mais adiante encontramos um posto avançado de 

soldados que não nos incomodaram, mas também não foram nenhum pouco 

amistosos. O tempo virou e uma tempestade se desenhou no céu. Seguimos 

adiante e topamos com um velho agricultor guiando um arado arrastado por um 

burro e acompanhado por um menino mestiço que talvez fosse seu filho ou neto. 

O velho parou e tirou seu chapéu e o Cigano questionou sobre a distância até 

os pórticos da cidade e depois da cidade até a divisa e ele disse que não faltava 

muito.  

Mas talvez seja melhor esperar o fim da tempestade, disse o velho. As chuvas 

nessa época do ano não são coisa de Deus. 

O Cigano olhou para o alto e nessa mesma hora um raio se abriu sob as nuvens 

como um ramo de mil pontas e desenhou fissuras que pareciam veias de luz de 

algum deus e quando iam se apagando um estrondo grave e estridente ressoou 

como se um gigante de metal tivesse tentado de repente partir o céu com um 

machado. 

E onde encontramos guarida, meu senhor? 

Podem ficar comigo, disse o velho. É uma casa simples, mas forte e espaçosa. 

Seguimos o velho e seu arado até um casebre de madeira e barro, mas com 

telhado resistente. Desareamos os cavalos e os deixamos no pequeno estábulo 

do velho e levamos nossas selas e guarnições para dentro e sentamos à beira 

da lareira. A água lavava e destruía o mundo lá fora. 
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O velho agricultor jogou mais lenha no fogo e nos ofereceu seu vinho guardando 

num jarro de barro em canecas de madeira que pingavam e também lascas de 

carne seca e um pão fresco mais com sabor de mofo e um pouco de queijo um 

tanto azedo e depois pegou o tição e mexeu no fogo. A luz do dia desapareceu 

quando a tempestade ficou ainda mais forte e goteiras começaram a aparecer 

dentro da casa e o chiado da enxurrada jorrando ao redor e o relinchar abafado 

dos cavalos lá longe no estábulo. 

Moisés foi até a janela e tentou dar uma olhada nos animais e tomou um banho 

na cara e todos riram, menos Mair. O velho agricultor lhe ofereceu um trapo de 

pano e depois acendeu uma lamparina com óleo de mamona e lã e depois se 

sentou e ficou nos olhando com curiosidade. 

Muito tempo na estrada, não?, disse o velho. Um homem começa a esquecer da 

vida se fica tempo demais nessas matas gerais.  

O Cigano o encarou. 

Tive um filho que sumiu no Rio Grande, disse o velho. Achei que tivesse morto. 

Tivesse engolido água até estourar o bucho. Mas não. Três anos depois, um 

viajante, assim como vocês, me contou de um homem louco que vivia à beira do 

rio e no alto das árvores, comendo peixe cru e matando crianças e mulheres. Ele 

disse que o homem tinha uma marca de nascença no rosto. Meu filho tinha uma 

marca igual. Então montei meu cavalo e paguei dois homens pra me ajudar. 

Eram homens do Serro Frio e acostumados a caçar escravos e caçar índios e 

também tinham matado dezoito onças, mas não sei se esse número era verdade. 

Descemos o rio e depois alugamos um barco e descemos mais ainda e então o 

rio estreitou e surgiram pedras pontudas e afiadas feito dentes. Desembarcamos 

na beira das corredeiras. Sete dias e sete noites. Talvez mais. Talvez menos. 

Não lembro ao certo. Seguimos a pé e atravessamos três garimpos e duas tribos 

de índios mansos que nos deram presentes e nos ofereceram mulheres. E 

quando chegamos nos limites do mapa, logo ao amanhecer, vimos uma figura 

esquisita espreitando o rio, na margem contrária. Era meu filho. Estava mudado. 

Mas quando o vi sabia que era ela. O cabelo e barba cobrindo a cara e os ossos 

já furando a pele. Mas juro por Deus que era ele. Mandei os homens atrás, caçar 
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ele, trazer pra mim. Não foi difícil. Sentei na frente dele e chamei seu nome por 

três vezes e nas três vezes ele não reagiu. Parecia um corpo sem alma, possuído 

pelo espírito de algum animal mais antigo que talvez já estivesse desde sempre 

dormindo dentro dele, mas que agora estava finalmente acordado. 

Qual era o nome do seu filho, velho?, perguntou o Cigano. 

Simão. 

Trouxe ele de volta? 

Trouxe. Mas era melhor ter deixado ele lá. Pois parecia uma onça. Amarrei ele 

na cama e tentei dar comida, dar banho. Mas ele só fazia por urrar e berrar e 

morder a própria língua e a boca. Nem chamei padre e nem nada. 

Por que? 

Iam dizer que era o próprio diabo, disse o velho. Jogar ele na cadeia, ou mandar 

por fogo. 

Acha que o diabo vive nesse sertão?, perguntou o Cigano. 

Não sei, não penso muito nessas coisas, disse o velho. Jogo uma semente no 

fundo do chão e ela cresce e brota e depois me alimenta. E alimenta esse 

menino. Não acho que o diabo tem esse poder.  

Nunca existiu diabo aqui, disse Mair. Meu povo não conhecia diabo, nem os 

outros povos que viviam aqui. Nenhum índio viu diabo nessas terras. 

Exato, disse o Cigano. Os selvagens começaram por ver o diabo depois que os 

padres vieram. Depois que os padres ergueram suas capelas, distribuíram seu 

livro e seus mandamentos. Missas em latim e casas com a imagem do filho de 

Deus sangrando meio-vivo e crucificado. Foi aí que o diabo chegou, não foi? 

Chegou junto com as pragas e doenças dos homens ilustrados. Ele veio nas 

mesmas caravelas que os padres, esses padres que vieram libertar nossas 

almas. 
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Pode ser, disse o velho. Mas a verdade é que aquilo que estava amarrado na 

cama não era meu filho. Então o coloquei num cavalo e levei de volta. Deixei ele 

no mesmo lugar onde o tinha encontrado. Deve ter morrido pouco tempo depois. 

Ou sei lá. Pode ter ficado lá também. Até hoje. Fuçando nas margens daquele 

rio. 

Se acontece comigo, disse Moisés. Que me matem de uma vez. Tiro. Na testa. 

Bum. E se acaba tormenta. 

Seria um prazer, disse Mair. 

Mas não sei se Moisés escutou.  

 

A chuva perdeu intensidade, mas já era noite. O velho nos ofereceu guarida e 

matou alguns frangos e os fez na brasa e o menino o ajudou a servir e era um 

menino de olhos vivos e desconfiados e talvez já com ódio por conta dalgum 

segredo que talvez nunca viesse à luz. O encontrei do lado de fora de casa 

contemplando a terra encharcada e auscultando o grosso chiado do córrego 

mais além. A chuva parece ruim, eu disse, mas é boa. O menino me olhou e não 

disse nada. 

 

O Cigano jogou três moedas de ouro ao velho e seguimos nosso rumo ao 

amanhecer. As patas dos cavalos afundavam naquela terra ainda encharcada e 

o sol já forte começava a ferver o ar úmido. Atravessamos os pórticos daquela 

última vila antes da fronteira sem descer dos cavalos e os moradores daquele 

lugar nos olharam com indiferença. Uma pequena comunidade que funcionava 

como uma espécie de lugar de passagem. Havia mais viajantes que moradores 

fixos e mais soldados que homens sedentários. Uma espécie de grande porto de 

pequenas embarcações terrestres e tropeiros e jovens aventureiros em busca 

de fortuna ou velhos desesperados em busca de comida e trabalho. No ponto 

mais alto da vila estavam erguendo uma igreja e no topo do andaime havia um 

homem aleijando que parecia uma espécie de anão negro de cabeça grande. Na 

ponta das mãos tinha instrumentos de ferro e cobre e esculpia os beirais e 
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ornamentos da igreja auxiliado por um ajudante. Mais a frente um bando de 

soldados arrastava uma tropa de negros feridos e talvez fossem quilombolas, 

mas era difícil saber. E ainda mais além, quase na saída da cidade, um cortejo 

fúnebre, com meia dúzia de caixões miúdos passou por nós com um silêncio 

sufocante. 

 

A certa altura da estrada, próximo da divisa com a Comarca do Rio das Mortes, 

encontramos uma tropa de Capitães-do-Mato, formada exclusivamente por 

mestiços e negros. Uns vinte homens fortemente armados. Estavam acampados 

debaixo de uma árvore e alguns deles organizando uma fogueira. Um daqueles 

homens desgrudou-se da tropa e logo foi acompanhado por mais três e eles 

fecharam a estrada e esperaram até que chegássemos até eles. Seu semblante 

não era amistoso, mas também não eram hostis. Apenas cuidadosos. 

Cuidadosos demais.  

O Cigano freou seu cavalo e saltou e caminhou sozinho até eles e falou alguma 

coisa que não pudemos ouvir e depois eles o conduziram para o acampamento 

e o Cigano desapareceu debaixo da lona de uma barraca que parecia pequena 

demais para comportá-lo. Os demais soldados ficaram nos olhando e encarando, 

mais com desdém e soberba do que qualquer outra coisa. Talvez nos achassem 

ingênuos e fracos demais para as brutalidades daquelas terras.  

Assassinos de primeira linha, disse Moisés. Já trabalhei com homens assim. Se 

suspeitam que temos ouro, estamos mortos.  

Então fale um pouco mais alto, disse Mair. Seu língua de cobra. 

Moisés o encarou mais não disse nada.   

Ficamos ali parados debaixo do sol e depois saímos da estrada para dar lugar a 

uma carroça cheia de milho e abóbora e também a um jovem pastor e um bando 

de cabras e também a meia dúzia de cavaleiros escoltando um padre e isso foi 

tudo. O Cigano saiu da cabana sorrindo mais logo ficou sério e montou no cavalo 

em silêncio. Meia dúzia daqueles homens o acompanhou e se juntaram ao nosso 

bando e nem falaram seus nomes e apenas seguiam o Cigano. E nem ele e nem 
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aqueles seis homens de pele confusa disseram qualquer coisa, até o final 

daquele dia. 

 

O Sabará, disse o Cigano, ao redor da fogueira. O chefe dos Capitães-do-Mato 

me contou algo curioso. Algo que revela a força grandiosa do acaso. O Sabará, 

o destemido Sabará, assumiu os vazios desses caminhos. Ora, vejam. Um 

fantasma que volta dos mortos, para honrar ainda mais nossa jornada. Pois 

temos agora que atravessar seus territórios de mando para chegar ao nosso 

destino.   

Piedade, disse Moisés. Vamos terminar pregados de ponta cabeça. 

Talvez seja o mais cruel dos criminosos dessas terras, disse Mair, quando nos 

afastamos, para olhar as estrelas e partilhar o cachimbo. Ele e o Cigano 

trabalharam juntos. Faz muito tempo. Tempo demais. Eram a escolta pessoal de 

um grande minerador das terras do Baependi, um padre de nome hoje 

esquecido. O sujeito acumulou tanto ouro e escravos que mandou construir 

naquelas terras um pequeno castelo. Um louco. Pois não ficou satisfeito e depois 

construiu um jardim. O Cigano os traiu. Degolou o padre e lhe arrancou os pés 

com um machado e depois tentou matar o Sabará, mas não foi tão fácil assim. 

Brigaram na faca e o desgraçado do Sabará sequer arranhou o Cigano, mas 

sobreviveu. Perdeu um olho e o Ciganou quase lhe rasgou a boca com a faca. 

Mas o Sabará é desses homens desgraçados, ruins, ocos por dentro. Um 

desgraçado quase tão desgraçado como próprio Cigano. Se não estou 

enganado, se aquilo que ouvi nas tavernas é verdade, o Sabará ainda teve 

tempo de tacar fogo no castelo do padre e fugir com parte do tesouro. Depois 

comprou seus próprios mercenários e sua própria mina de ouro. O castelo ainda 

existe. Eu o vi uma vez. Ruínas cobertas de mato e pedras chamuscadas de 

fogo. Dizem que aquelas ruínas depois serviram de guarida a um quilombo. Não 

sei bem. Há muito de lenda e meias-verdades nessas histórias antigas. 

 

 

  



197 
 

5. 
 

Marsias, um sátiro ligado a Dionísio, encontra um aulo jogado no chão. Aulo é 

uma espécie de flauta de duas cabeças. Quem abandonou a flauta no chão foi 

a deusa Atena. A deusa da sabedoria ficara irritada com o fato de que, para tocar 

o instrumento – que ela própria havia inventado –, suas bochechas ficavam 

infladas e ruborizadas. Distorciam sua beleza. Os sátiros, como Marsias, são 

seres híbridos, metade homem, metade animal. Para ser mais preciso: metade 

homem, metade bode. Assim como as ninfas, são divindades da natureza, 

ligadas aos excessos do corpo, à desmedida, à desmesura, ao exagero. O aulo, 

a flauta de duas cabeças, é um símbolo da potência da natureza e do corpo: do 

irracional. Marsias, o sátiro, torna-se um exímio músico, um perito desse tipo de 

flauta. Sua vitalidade o leva a desafiar Apolo, o deus do equilíbrio, da ordem e 

da razão, mas também das profecias e dos oráculos. O mais famoso oráculo de 

Apolo foi aquele que perseguiu Sócrates por toda a vida: Conhece-te a ti mesmo, 

esculpido nas rochas do templo de Delfos. No duelo entre Marsias e Apolo, o júri 

é composto pelas Musas, mas também, em algumas versões, pelo Rei Midas. O 

vencedor do duelo, esse é o acordo, pode castigar o perdedor como quiser. 

Marsias termina derrotado. Apolo, o deus da razão, do equilíbrio e da luz, amarra 

Marsia à árvore, e sob choro das ninfas e dos animais, arranca lentamente a pele 

do sátiro com uma faca. 

*** 

Um dos assassinos veio morar aqui. Virou homem católico fervoroso. E no fim 

de semana trabalhava de graça no asilo. Um exemplo de retidão, de coração 

aberto. Carregava aquele crime como um segredo, e ninguém sabia que ele era 

um dos homens que tinha entocaido e despelado o pobre João Garcia naquelas 

terras do São Bento Abade, disse Tião. Ninguém lembrava daquele crime. E foi 

aí que o Januário voltou. No meio da quaresma. Ficou vivendo aí, de nome falso, 

trabalhando de ajudante do padre. E o padre precisava de um apóstolo, pra 

encenação da sexta-feira santa. O assassino do seu irmão ia ser Jesus. A 

encenação foi de noite, ali em roda da Igreja Velha, na época que essa igreja 

ainda reluzia nova, mas não tinham luz, não tinha televisão, não tinha essa 

bobajada. Tudo na base de lampião e tocha, um mundaréu de tocha, que 
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alumiava longe. E quer saber mesmo como foi? Pois te digo: se eu contar, 

ninguém acredita.  

 

*** 

 

No ano de 1846, nos diz Luciano Garcia D’Alessandro, na página cento e cinco 

de seu livro, quando de uma visita de S. M. Imperial D. Pedro II à cidade de São 

Paulo, em meio ao já tradicional concurso entre estudantes para composição da 

melhor peça de teatro, ocorreu uma importante estreia. O bacharel recém-

formado Martim Francisco Ribeiro de Andrada apresentou à plateia do Teatro da 

Casa Ópera a peça de teatro Januário Garcia, O sete orelhas, drama em três 

atos e cinco quadros. 

 

JANUÁRIO GARCIA (como que continuando a conversa): 

 

Sim, Anna, os Paulistas de hoje são degenerados filhos dos Paulistas de outrora. 

Foram essas firmes crenças religiosas, que obravam prodígios. Já não há quem 

recorde da lealdade de um Amador Bueno, e a valentia de um Tybiriçás porque 

ninguém hoje é capaz de imitá-los. As peregrinações de nossos avós por ínvios 

desertos transpondo rios, derrubando matas e afrontando o furor das feras 

bravias; os sanguinolentos combates em que venceram os “Emboabas” são 

taxados de fabulosos por aqueles, que deviam ufanar-se de sua verdade. O luxo, 

esse carreiro que rói o suco vital das sociedades trazido à nossa terra pelo 

estrangeiro sequioso de nosso ouro, veio murchar-lhe as esperanças de ventura, 

corromper o coração de nossos patrícios e fazê-los escarnecer as proezas de 

seus avós. Ao bacamarte, que fazendo retumbar os ecos das florestas derribava 

as feras que as habitavam, substituíram-se louçainhas e os enfeites, à antiga 

lealdade que sabia cumprir o que prometia – os cortejos fingidos e os falsos 

oferecimentos. E eu, Anna, que amo minha pátria mais que a mim mesmo, eu 

que me alegrava com a sua ventura como os pássaros se alegram com os 

primeiros raios de sol, olho para o túmulo como suprema ventura, porque me 

poupará o pesar acerbo de ver as provanças e os amargores porque Ela tem de 

passar. E ao provar-lhe o medonho porvir, sinto as faces se me enrugarem na 

força da idade, e os cabelos me branquearem antes do tempo.  
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*** 

Padre naquela época eu nem sei, disse Tião. Mas era padre sério, batina preta, 

espantava espírito ruim de criação, tirava quebranto de criança, desafastava 

demônio de casa assombrada. Quando ergueram Jesus na cruz e ele começou 

a conversar com os ladrões do seu lado, veio o tiro. Senhor, senhor, por que me 

abandonastes? Acho que foi bem nessa hora. Se não foi, foi quase igual. Senhor, 

por que me abandonastes? E bum. Um tiro certeiro no peito do nosso senhor 

Jesus Cristo crucificado. O padre caiu duro pra trás. E a mulherada debandou. 

Então um dos apóstolos trepou na cruz, e arrancou uma faca e depois decepou 

a orelha do nosso senhor. 

*** 

No ano de 1860, explica Luciano Garcia D’Alessandro, foi publicado em Leipzing, 

na Alemanha, a obra Poetische Fragmente, de autoria de Ludwig Ferdnand 

Schmid. O poeta, que nasceu em Berna em 1823, viveu muitos anos no Brasil. 

Chegou ao porto de Santos em 1843 e foi nomeado Cônsul Geral do Império 

Austro-Húngaro no Rio de Janeiro, anos depois, em 1852. Escrevendo sobre o 

pseudônimo de Dranmor, Schmid inseriu em sua obra Poetische Fragmente um 

poema intitulado Januário Garcia:  

Vieram-lhe ao pensamento as astucias e vinganças do inimigo; e a angustia, que 

não sentiu em vão, lhe deu azas na corrida. 

Sem dúvida não tardaraia a achar o rapaz. 

Mal, porém, podia crer o que viram seus olhos. Como?! Aquélle o seu filho?! 

Encostado em uma árvore, com as mãos ligadas a uma espuma vermelha nos 

lábios? Ah! E o peito aberto em feridas por sete, sete! facadas! 

Como explica Luciano Garcia D’Alessandro, na página cento e quatorze de seu 

livro, nessa versão, não há uso do nome Sete Orelhas.  

 

*** 

Os sátiros, (para os romanos, faunos), nunca aparecem sozinhos. São sempre 

legião. E até nisso desrespeitam os limites. Marsias, que possuiu um nome, é 
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um caso à parte da regra. A faca de Apolo lhe garantiu a identidade. Pois sempre 

há uma espécie de rústica brutalidade em todo juízo racional, que organiza e 

exclui, que corta e separa, que limpa as palavras da carne e das tripas coisas.   
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VI 
 

Desde que o conhecera, foi a primeira vez que vi o Cigano tomado por alguma 

espécie de apreensão. Se ele fosse um homem comum, um homem como 

qualquer um de nós, eu poderia dizer que ele estava com medo. Medo de 

reencontrar esse bandido a quem chamavam o Sabará. Cavalgava na frente do 

bando em silêncio com o sol nas costas e sua cabeça branca reluzia untada em 

suor e seu cavalo resfolegava exausto e pronto a cair frouxo no chão. Talvez 

porque ele e o animal tivessem algum tipo de conexão mais profunda e 

partilhassem das mesmas angústias. Como acontece com homens e animais 

que convivem por muito tempo e criam uma espécie de pacto, chegando até 

mesmo a respirar no mesmo ritmo. Mas talvez o cavalo estivesse apenas 

exausto, extenuado, por desbravar essas terras com um peso descomunal no 

lombo. 

 

Os seis capitães-do-mato que o Cigano havia contratado não se misturavam. 

Sempre juntos. Calados. Tão calados que pareciam incapazes de se comunicar 

por palavras. Como se estivessem numa espécie de luto perpétuo. O luto de 

terem um dia nascido. Ou talvez fossem apenas homens excessivamente 

práticos e objetivos, sem disposição a mínima cordialidade. Havia obviamente 

certa dose de insensatez naquele ato. Contratar um bando de estranhos, 

armados e sem piedade, e em número maior que o nosso próprio bando, para 

auxiliar naquela travessia. A qualquer momento, sem qualquer aviso, eles 

poderiam nos atacar pelas costas. Roubar nossas roupas, armas e cavalos, para 

então descobrir felizes nosso pequeno baú de ouro. Ou atirar apenas para ouvir 

o ruído de um homem tombar sem vida. Nossa aventura terminaria com três 

corpos nus e desfigurados e jogados na beira daqueles campos gerais. Por outro 

lado – e talvez fosse esse o raciocínio do Cigano, embora não o tenha 

expressado – contar com aqueles estranhos era uma insanidade no mínimo 

equivalente e até menos violenta do que enfrentar sozinhos as tropas desse tal 

de Sabará. Difícil saber. Todos os caminhos de nossa jornada pareciam ser 

atraídos e empurrados para as portas da morte. A morte nas estradas e campos, 
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as ruínas da morte infligida e estampada nos corpos daqueles homens. Pois 

entre aqueles soldados sem nome que nos acompanhavam havia um homem 

cego de um olho, com uma longa cicatriz que começava na testa e descia até o 

pescoço. E um segundo com metade dos dedos das mãos. E um terceiro com 

marcas de escalpo nos braços e na cabeça. Os demais possivelmente traziam 

suas marcas de guerra, buracos de bala e talhos de facas. Chagas do inferno 

escondidas sobre as vestes, embora não as tenha contemplado. Eram 

sobreviventes e assassinos habituados a vagar por essas terras selvagens. 

Sujeitos cuja distância entre a morte e a vida era mínima. Mair e eu tivemos o 

cuidado de sempre cavalgar ao lado deles. Na mesma linha, nem às costas, nem 

à frente. Pois se ficássemos para trás, poderiam ficar desconfiados e nos matar 

só por cisma. E se ficássemos à frente, talvez nos tombassem apenas por 

constatar nossa fragilidade.  

 

Na primeira noite dormimos nas ruínas de uma fazenda abandonada. Ouvi o 

ruído das botas dos estranhos caminhando ao redor da casa enquanto se 

revezavam como sentinelas. Pela manhã um deles matou uma cobra e depois a 

limpou e arrancou a pele e espetou e deixou assando na fogueira e eles a 

comeram em silêncio e sem nos oferecer nada. Mais tarde, já na estrada, 

encontramos uma comitiva de dois soldados que voltavam com um escravo 

castigado amarrado por uma corda e esses homens disseram ao Cigano para 

evitar as serras. Pois havia rastros de cavalos indo naquela direção. E talvez 

fossem a gangue que não queríamos encontrar. Passamos por uma fazenda 

recém-destruída e com homens espetados nas cercas e meia dúzia de corpos 

crucificados e calcinados e também donzelas caídas nuas no chão e até as 

galinhas haviam sido mortas com tiros. Os capitães-do-mato e também Moisés 

rastrearam ao redor em busca de algum espólio e nada encontram. Um dos 

estranhos apontou para uma trilha na direção do rio e à beira do rio havia uma 

velha jangada. Desareamos os cavalos e atravessamos remando e puxando os 

cavalos pelo estribo. Mas o cavalo do estranho de cicatriz e cego de um olho 

fraquejou e quase foi arrastado pela correnteza e a jangada quase tombou mas 

voltou ao normal e o homem puxou seu cavalo e gritou coisas que eram 

impossíveis de escutar ou mesmo compreender. Nadaram e depois de fraquejar 
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mais uma vez já estavam num ponto mais raso e suas patas tocaram o chão e 

ele chegou do outro lado. Havia uma tribo de índios mais abaixo na margem 

oposta, de onde tínhamos vindo, nos olhando e empunhando suas flechas e um 

dos capitães deu um tiro e eles desaparecem na mata.  

 

Quatro ou cinco dias depois, os caminhos se estreitaram numa cava. Havia 

marcas de cavalo no chão. Dez ou doze animais. O Cigano abriu seu mapa e 

depois estudou as montanhas escarpadas ao redor, cheias de pedras afiadas e 

também de árvores baixas e muito juntas e enroscadas em cipós e decidiu 

mandar dois batedores à frente e esperar. Os estranhos cavalgaram naquele 

estreito. Ficamos em silêncio e atentos e com as armas em punho e depois de 

três horas esperando o Cigano balançou a cabeça e subiu no seu cavalo e o 

esporou. Subimos nos nossos cavalos e fomos no seu encalço. Ninguém dizia 

nada. Moisés tinha os olhos vidrados e varria suas costas e depois o alto 

daqueles barrancos e depois o caminho à frente tentando talvez alcançar uma 

possível emboscada. Nada além dos resfolegar dos cavalos e o trote constante 

no cascalho. Quando passamos um lance mais estreito daquela cava, um vulto 

saltou sobre nossas cabeças e grunhiu de um lado a outro da passagem e o 

Cigano deu um tiro e aquela coisa gemeu e despencou sem vida e com a peito 

estourado no chão. Paramos. Um maldito macaco, disse Moisés. A porcaria de 

um bugio. Isso é um sinal. O bicho nem gemia e nem respirava. Umas mãos 

miúdas iguais de gente. O chumbo desenhara uma espécie de flor vermelho vivo 

no seu ventre e o arregalo dos olhos igual de criança. O Cigano não disse nada. 

Mas aquele tiro tinha sido um grande erro. Diminuímos o ritmo procurando fazer 

o mínimo de barulho e depois paramos para dar água aos cavalos num pequeno 

riscado d’água que minava das pedras e empossava no chão. As marcas dos 

cavalos dos batedores que o Cigano havia mandado se confundiam daquele 

ponto em diante. Marcas que se misturavam a outras marcas que iam e voltavam 

e giravam em círculos e depois partiam para o interior mais profundo da cava. 

Nenhum sinal de sangue no chão. Nenhum objeto deixado para trás. Foi nessa 

altura que ouvimos um trote de cavalos nas nossas costas. Avançando rápido. 

Mair deitou o ouvindo no chão. Dois ou três, disse. Nos dividimos nos cantos 

daquela cava, mas a parede era íngreme e lisa e sem ocos para se esconder e 
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com uns poucos galhos raquíticos e capim seco. Deitei no chão. Engatilhei a 

arma e mirando e esperando e estávamos todos prontos a matar ou morrer. Um 

vento frio e pesado tomou conta do meu peito e me faltou um pouco de ar. 

Imaginei meu corpo cravejado de tiros e crucificado e depois queimado meio-

vivo, igual aos tantos corpos que havia encontrado na estrada. Foi tudo muito 

rápido. O barulho dos cavalos cresceu e já dava para ouvir os relinchos. Eu 

estava meio cego. Meio febril. Então eles apareceram. Eram dois. Atiramos sem 

pensar e os cavalos tombaram e os homens em cima também e depois atiramos 

outra vez e continuamos atirando sem trégua nos cavalos caídos e esperneando 

e se retorcendo no chão. Chega, disse o Cigano. Ele se levantou e caminhou na 

direção dos corpos. Só aí recobrei a vista. Eram os dois estranhos que ele havia 

enviado. Estavam amarrados nas selas, com uma espécie de suporte preso nas 

costas. E as cabeças decepadas. Reconhecíveis apenas pelas roupas 

cravejadas de chumbo e pelas botas. E se vieram da entrada da cava, do mesmo 

lugar que haviam partido, bem antes de nós, isso significava uma única coisa: 

estávamos cercados. E, de certa maneira, já meio-mortos. 

 

Eles não vieram de imediato. O sol foi embora e naquela noite sem lua 

aguardamos em silêncio o ataque derradeiro, um ataque sempre postergado. 

Ouvíamos apenas a respiração uns dos outros e dos nossos cavalos que as 

vezes fungavam e enfiavam as cabeças no capim baixo e seco e mastigavam e 

batiam o rabo contra o lombo. No meio da madruga, surgiu uma legião de lobos, 

atraídos pelo cheiro de carne fresca. Eles uivaram e desceram as escarpas mais 

à frente e rosnaram e uivaram mais forte. O capitão-do-mato cego ascendeu uma 

tocha, para mantê-los a uma distância segura. E os olhos cinzentos daquelas 

pequenas bestas reluziram na escuridão como velas de uma luz gris e enevoada, 

velas que guiassem alguma procissão demoníaca. Eram doze, talvez mais. 

Preparamos nossas armas, mas o Cigano deu ordens para não atirar. Ouvimos 

os animais estraçalhando e mastigando os cadáveres frescos dos dois estranhos 

e também dos cavalos na escuridão. Às vezes brigavam entre si e trocavam 

mordidas e rosnavam e uivavam e depois voltavam a descarnar aqueles corpos 

com suas mandíbulas brancas besuntadas de sangue. Quando estavam 

satisfeitos, eles se afastaram. Seus uivos ficaram cada vez mais distantes até 
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desaparecem engolidos pelo silêncio. Ao nascer daquele dia quente e úmido, as 

carcaças daqueles corpos surgiram das sombras recém-desaparecidas ainda 

mais desfiguradas. Moisés passou aquele dia balbuciando coisas 

incompreensíveis. Talvez já estivesse enlouquecendo. Talvez estivéssemos 

todos meio loucos diante da asfixiante morte já anunciada. Abutres começaram 

a voar em círculos no céu e um deles pousou à beira da cava e depois mais 

outro. Então desceram num salto e enfiaram suas cabeças entre as moscas, 

entre as vísceras já dilaceradas daqueles cavalos. O capitão-do-mato cego de 

um olho caminhou até eles e os espantou, mas depois eles voltaram e eles os 

espantou de novo. Era uma luta vã. Os círculos que aqueles animais 

desenhavam no céu forneciam ao bando do Sabará nossa exata localização. 

Mair se sentou ao meu lado e seu semblante era sério e sem esperanças, mas 

também de certa forma pacífico e tranquilo. Estou esperando, ele disse. Um 

milagre. Uma daquelas diabruras do Cigano. 

 

Numa batalha que ficou famosa, uma tropa de bandeirantes lideradas por 

Bartolomeu Bueno da Silva, cercada e quase sem munição, terminou entocada 

numa caverna. O ano é mil seiscentos e quarenta e sete. Os sertanistas vinham 

avançando no miolo das gerais mais tiveram que recuar e recuar e ficaram 

prensados entre uma legião de botocudos e uma serra intransponível. 

Rastreadores partiram dos dois lados da encosta à procura de alguma passagem 

e um deles voltou dando indicação de uma caverna. As tropas se esconderam lá 

dentro e foram resistindo o quanto puderam. Bartolomeu lançava de tempos em 

tempos missões de sete ou oito homens, no meio da noite, para que pudessem 

furar o cerco botocudo e buscar reforços em vilas próximas. Mas era tudo em 

vão. Depois de um tempo as cabeças e os membros daqueles homens 

esquartejados eram lançados de volta na caverna, na ponta de lanças e suas 

orelhas e línguas vinham em flechas. E os homens lá dentro, quase sem munição 

e cobertos de medo, começaram a fugir desesperados para também terminar 

mortos e esquartejados. Bartolomeu Bueno da Silva, prestes a perder o comando 

dos seus homens, decidiu então incendiar a mata, sob risco de morrerem eles 

mesmos sufocados e calcinados e irreconhecíveis no interior daquela gruta 

amaldiçoada. Enquanto os brancos atiravam com sua última leva de munição, 
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quatro ou cinco soldados de Bartolomeu se espalharam pela floresta e atearam 

fogo na mata. O incêndio cresceu e se espalhou rapidamente e ferveu o ar no 

interior da caverna. Empurrados pelo fogo, os índios recuaram e depois 

desapareceram. Meia dúzia de homens sobreviveu. Feridos e famintos. Entre 

eles o próprio Bartolomeu.  

 

Os planos do Cigano não encontraram qualquer resistência. Colocaríamos fogo 

nas encostas, dos dois lados da cava. E o fogo iria rapidamente se espalhar e 

varrer aquela passagem dos dois lados e subir aquela serra e nos dar alguma 

chance de escapar do cerco do Sabará. Limpamos um clarão próximo de onde 

estávamos e onde os cavalos já haviam pastado e logo ao anoitecer os capitães-

do-mato ascenderam suas tochas e contemplamos o fogo crescer e se espalhar 

e tivemos de segurar os cavalos nervosos diante do calor e das chamas. Mas o 

cavalo de Mair acabou escapando e correndo ensandecido na direção daquela 

cerca de fogo e sumindo e desaparecendo da vista. Esperamos quietos e 

calados e com as armas em punho e aquele cheiro de fumaça enchia o ar. 

Depois de mais ou menos uma hora, as chamas já haviam desparecido da vista 

e escalado e lambido as escarpas e os estalos e clarões do incêndio iam agora 

mais além. Vamos, disse o Cigano. Pegamos nossos cavalos e galopamos com 

armas em punho perseguindo o rastro daquele incêndio. Mair vinha na minha 

garupa. Quando avistamos a saída norte daquela passagem, o fogo já tinha se 

precipitado pela floresta mais à frente e não havia nenhum sinal dos homens do 

Sabará ou do próprio Sabará. As labaredas eram do tamanho de igrejas e 

apontavam para o céu negro e sua luz obscurecia as estrelas. Depois se 

inclinavam bruscas golpeadas pela vontade do vento e dançavam sob as árvores 

e avançavam sem piedade, deixando para trás um rastro de pó e cinza e 

pequenos animais mortos e encolhidos e petrificados e que se partiam num som 

crocante sob as patas dos cavalos. O Cigano apontou para esquerda e seguimos 

numa espécie de corredor junto à montanha e ao fogo e sempre atentos e com 

receio e sem saber muito bem o que nos esperava. Ouvimos os relinchos de um 

cavalo e empunhamos nossas armas e seu vulto surgiu e depois o fogo o 

iluminou. Ele tentava escalar as escarpas e corria e escoiceava e não havia 

ninguém por perto. Era o cavalo de Mair. Ele desceu da minha garupa e rodeou 
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o animal e falou com ele e alisou sua longa crina e depois o montou e seguimos 

em frente. A serra ao nosso lado desceu e se aplainou e giramos nossos cavalos 

e esporamos os animais. As luzes daquele fogo iam diminuindo às nossas 

costas, à medida que avançávamos mais confiantes nas profundezas da 

escuridão da noite. 

 

Mas não seria tão fácil. Ao amanhecer, quando já íamos trotando devagar, um 

bando de seis homens surgiu no nosso encalço. Estavam longe demais para 

atirar. Seus cavalos eram velozes e com certeza estavam mais descansados 

que os nossos. Galopávamos o mais rápido que podíamos. Gritando e 

esporando incansavelmente a barriga já castigada e com a pele minando sangue 

dos cavalos. Era só questão de tempo. O Cigano apontou para um grotão 

fechado e nos emprenhamos na mata e amarramos nossos cavalos e depois 

caminhamos até a borda e ficamos deitados e entocados e esperando aqueles 

desgraçados. Eles diminuíram o ritmo e pararam a uma distância segura. 

Ficaram ali parados debaixo do sol e conversando e talvez tramando estratégias 

que nem ao menos suspeitávamos. Dois homens desceram dos animais e 

pegaram suas armas e vieram caminhando meio agachados e se entocando 

atrás das pedras e depois correndo. O resto do bando lá atrás seguia parado. O 

Cigano ordenou ao capitão-do-mato cego de um olho que saísse pelo flanco 

esquerdo e a um outro que fosse para o flanco direito. Quando aqueles dois 

estavam já ao alcance das nossas miras, o Cigano disparou e tombou o primeiro 

e disparou em seguida e tombou o segundo. Não tinham morrido. Agonizavam 

e erguiam os braços, talvez gemendo e clamando por socorro. Um dos homens 

do bando se desgarrou do resto e galopou no mesmo caminho pelo qual tinha 

vindo. Tocou uma espécie de berrante e continuou galopando. Os outros dois 

avançaram nos seus cavalos e atiram contra nós e seus tiros passaram sobre 

nossas cabeças e cravejaram as árvores e eles se deitaram no chão ao lado dos 

feridos e continuaram atirando de tempos em tempos. É agora, disse o Cigano. 

E se levantou. Ele caminhou na direção deles e atirou e eles também atiraram e 

depois os dois capitães-matos cobrindo os flancos também surgiram em 

diagonal e os homens lá deitados se levantaram e tentaram montar nos cavalos, 

mas caíram mortos. Saqueamos suas munições e mantimentos e pegamos 
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nossos cavalos e seguimos em frente. Eles não vão desistir, disse o Cigano. Vão 

nos caçar até as portas do inferno. Mais adiante, o caminho desembocava num 

ribeirão coberto de pedras, com uma grande cachoeira ao fundo. O Cigano 

ergueu o braço e distribuiu os homens naquilo que seria uma emboscada. 

Escondido atrás de uma pedra, aguardei. Não demorou muito. Ao fim daquele 

dia surgiu uma tropa de uns vinte homens, fortemente armados. Entre eles um 

sujeito em um gigantesco cavalo branco. Um homem grande e com um tampão 

no olho e uma grande cicatriz que saía da boca. Era o Sabará. Olhava ao redor 

e deu ordem a dois rastreadores que atravessaram o ribeirão e seguiram em 

frente. Eles desceram dos cavalos e olharam ao redor. Estudando o lugar. Talvez 

tomando alguma decisão. Foi nessa hora que o Cigano deu o primeiro tiro. 

Acertou o cavalo branco. Os homens naquele ribeirão se deitaram e atiraram a 

esmo sem saber de onde vinham os tiros. Estavam cercados. Caíam como 

moscas. Alguns tentaram montar nos animais e fugir, mas viravam um alvo ainda 

mais fácil e a maioria dos cavalos havia debandado. No final daquela carnificina, 

só havia corpos caídos, meio-vivos e agonizando. Entre eles o destemido 

Sabará. O Cigano caminhou até eles e passou sua lâmina no pescoço daqueles 

que ainda gemiam. Colheu pólvora e chumbo. Aproximou-se por último do 

Sabará. Ele ainda balbuciava coisas incompreensíveis. E deve ter reconhecido 

o Cigano. E o Cigano sorriu ao vê-lo ali caído e indefenso. Um grande guerreiro 

sem forças e prestes a desaparecer. Finalmente nos reencontramos, velho 

amigo, disse o Cigano. Depois ele pediu para que nos afastássemos e 

vigiássemos o local. Então o Cigano virou o corpo do Sabará de costas. E o 

sodomizou. 
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6. 
 

A pele possui uma virtualidade de desapego, uma capacidade de se retirar e de 

se separar da carne que ela envolve, escreve o filósofo francês Jean Luc Nancy. 

E continua: O esfolado mantém a forma inteira do corpo e todas as 

características de sua atividade em vida, e portanto mesmo assim sabemos que 

se trata aí de uma espécie de monstro, de robô ou de mutante inquietante, senão 

repulsivo, pois exibe aquilo que não é para se ver: que não só permanece 

escondido sob a pele, mas que precisamente está escondido porque toda esta 

maquinaria deve animar a pele sob a qual se move, palpita, respira e metaboliza.  

*** 

O duelo entre Marsias e Apolo, que termina com Marsias esfolado, é também o 

duelo do aulo, a flauta de duas cabeças, e a lira. Pois a lira é o instrumento da 

harmonia, de uma rigidez matemática, da afinação objetiva e regulada pelo 

esticar preciso das cordas. Enquanto o instrumento de Apolo é afinado segundo 

valores precisos e harmoniosos, diz Jean Luc Nancy, a flauta é apaixonada e 

vibra sob a respiração, como a voz, ventos e trovões. Esse é o motivo que leva 

Platão a condenar o aulo, canto primitivo, ligado as sensações do corpo, em 

benefício da lira, de melodia elevada, precisa, instrutiva. A performance de 

Marsias, quase perfeita, virtuosa, depende do desempenho do corpo, dos 

músculos, da intensidade e do controle do fôlego, do ar que jorra dos pulmões, 

e depois da boca e das bochechas infladas, enrubescidas. Depende também do 

ritmo dos batimentos cardíacos, pois o respirar, mais lento ou mais afoito, mais 

longo ou mais entrecortado, altera a cadência do coração. É provável que 

Marsias, durante sua apresentação, tenha dançado, como bom pupilo de 

Dionísio. Antena abandonou o aulo talvez porque as prostitutas, únicas mulheres 

a frequentar banquetes, a tocassem. A dança profana de Marsias, toda potência 

irracional do corpo, da melodia manifesta nos músculos da face, alcançava, não 

a lógica simétrica das cordas, mas uma espécie de improviso, uma sabedoria 

inconsciente, mais antiga, que encantou as próprias Musas e inebriou o Rei 

Midas, o único que, ao final, manteve seu voto em favor de Marsias. Foi essa 

força irracional, essa beleza do exagero e desmesura, que enfureceu Apolo. O 

som bruto da vida nua, orgânica, anterior ao homem, anterior à palavra. O sopro 
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da flauta que imita o canto dos pássaros, o assovio das víboras. E talvez ele 

tenha arrancado a pele de Marsias só para ver o que havia por baixo, de onde 

vinha aquela força. Uma força que o deus da luz, escravo das simetrias e das 

explicações, era incapaz de compreender. 

*** 

Marsias, assim como os demais sátiros, embora fosse um ser divino, não era 

imortal. E talvez fosse essa a razão desses meio-homens com pés de cabrito e 

pequenos chifres na cabeça buscarem obsessivamente uma espécie de êxtase 

através do exagero, da desmedida, do desrespeito aos limites. Pois a busca do 

êxtase no dilaceramento dos limites do corpo não é outra coisa senão uma forma 

de tentar compensar sua condição precária, a inexorável mortalidade. Nesse 

sentido, o coração de Marsias estava mais próximo do coração dos homens do 

que a precisão da lira, mas principalmente da adaga de Apolo. 

*** 

Enquanto gritava, arrancava-se-lhe a pele de todos os membros; seu corpo não 

era nada mais que uma chaga. O sangue jorrava de todos os lados; seus 

músculos, expostos nus, estão visíveis; veem-se suas veias onde o sangue bate, 

e nenhuma pele o recobre, estremecendo, se poderiam contar as palpitações de 

suas vísceras, e, no seu peito, as fibras, entre as quais passa a luz. Ovídio, 

Metamorfoses, livro seis. 

*** 

Apolo, branco, luminoso, numa raiva equilibrada, começa a arrancar a pele do 

sátiro. Marsias grita e chora. Então diz, em meio aos lamentos: Porque me 

arranca de mim mesmo? 

*** 

Não é por acaso que esse duelo de Apolo e Marsia volta como motivo forte nas 

pinturas barrocas. Há registros mais antigos, em gravuras medievais e até pré-

medievais. Mas ninguém melhor que o artista barroco – habituado a manejar o 

pincel nessa região abissal entre a luz e as trevas –, para encontrar o tom preciso 

para essa cena. Caravaggio, que na juventude pintou a si mesmo como um 

pequeno Baco Doente, e cuja visão sombria e realista das passagens mais 
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violentas da Bíblia nos assombra até hoje, também investigou esse duelo de 

forma exemplar. Marsias está caído, totalmente subjugado, humilhado, com os 

braços amarrados por uma lasca de corda presa a um toco de árvore. Apolo 

parece um menino, as bochechas rosadas, com pé esquerdo apoiado na barriga 

do sátiro. Os olhares dos dois se cruzam numa diagonal aguda. Ao fundo, o azul 

do céu está encoberto por uma placa cinzenta de nuvens. Na visão de 

Caravaggio, Apolo começa a rasgar a pele de Marsias justamente na sua metade 

mais bestial: sua metade bode, coberta de couro e pelo animal. Não há nenhuma 

gota de sangue na pintura. 

*** 

São Bartolomeu, que em algumas passagens da Bíblia aparece com o nome de 

Natanael, e que conhece Jesus próximo de uma figueira, foi um dos mais fiéis 

apóstolos de Cristo. Depois da morte da Jesus, Bartolomeu vagou pela Ásia e 

Europa Oriental pregando o evangelho. Por ordem de um governador local, foi 

preso no Daguestão, no Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Foi 

amarrado a uma árvore e esfolado vivo. Em outras versões, foi amarrado de 

cabeça para baixo, numa espécie de cruz transversal, e torturado. Em ambos os 

casos, teve a pele a arrancada. No altar da Capela Sistina, em detalhe do Juízo 

Final de Michelangelo, Bartolomeu aparece bem próximo de Cristo, quase toca 

a perna esquerda do filho de Deus. É um homem careca, de longa barba 

cinzenta. Na mão direta traz uma faca, apontada para cima. E na mão direita 

segura a sua própria pele, como uma espécie de corpo oco e vazio, uma bexiga 

sem ar, uma veste de borracha, que escorre e aponta para baixo, onde os 

demônios riem e castigam os infiéis.  

*** 

É curioso como Apolo, a luz da razão, acabe por assumir certo parentesco com 

o Lúcifer do cristianismo. Pois o antigo deus das bruxas italianas, Dianus Lucifero 

(Divino Portador da Luz), se liga a entidade romana da Estrela Matutina ou do 

Esplendor. Na grande maioria das pinturas barrocas sobre o duelo contra 

Marsias, Apolo é um homem de uma pele extremamente branca, de uma palidez 

luminosa. Noutras vezes, sua cabeça irradia um círculo de claridade, como uma 

estrela, portadora da luz. Algo semelhante acontece com as antigas gravuras 
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pré-medievais da divindade pagã Lucifero, que o apresentam com uma coroa na 

cabeça, que imita os raios do sol. Os teólogos medievais, para combater o 

paganismo, a religião original do povo, deturparam e perverteram a figura de 

Lúcifer/Apolo, transformando-o num anjo decaído e condenado ao inferno. Mas 

o mito da queda de Lúcifer acabou por se configurar como o mito do abandono 

da lucidez, do abandono da razão em benefício da fé cega nos dogmas católicos. 

No mundo sombrio dos padres, não há lugar para a luz. E é justamente daí que 

vêm as teorias heréticas de que a própria igreja católica é o anti-cristo. Pois ela 

inverteu e deturpou os valores e a verdade. Expulsou a luz da razão para as 

trevas do inferno, enquanto instalava um reino setenta vezes sete mais sombrio 

e cruel sobre a terra.  

*** 

Pintores medievos reproduziram exaustivamente o martírio de São Bartolomeu. 

Nos registros mais remotos, ele está deitado numa espécie de cama de tortura. 

Seus carrascos, com adagas turcas ou russas, começaram a lhe arrancar a pele, 

na região posterior da coxa. Entre esses registros mais antigos, há uma gravura 

datada de mil quatrocentos e oitenta, pintada por Matteo di Giovanni, em que o 

santo católico aparece de pé, completamente esfolado, com exceção do rosto. 

O vermelho vivo do corpo de Bartolomeu em carne viva contrasta com um fundo 

verde escuro. A pele desce ao redor do pescoço, e para nas suas mãos, como 

se fosse uma espécie de manto ou sudário. Na Catedral de Milão, uma das mais 

complexas edificações em estilo gótico da Europa, que levou cerca de 

quatrocentos anos para ser finalizada, há uma imponente estátua de 

Bartolomeu, talvez inspirada nessa gravura medieval. Obra do artista Marco 

d'Agrate, a escultura de bronze e folheada em ouro foi finalizada no ano de mil 

quinhentos e sessenta e dois. Como na gravura, a pele de Bartolomeu lhe serve 

de manto, só que dessa vez o mártir católico segura o evangelho na mão 

esquerda, apoiando-o na perna. Na mão direita, há uma adaga, hoje com a 

lâmina quebrada. A pele da cabeça está invertida, caída no meio das costas. 

Mas o que chama a atenção nessa representação do martírio é o extremo 

detalhamento com que o artista esculpiu o corpo sem pele. Os traços dos 

músculos das pernas como cordas, fitas de carne estirada, o rosto cadavérico, 

as mãos com os ossos e veias saltadas e protuberantes. Uma espécie de 



213 
 

cadáver fresco e meio-vivo que tivesse de repente levantado do túmulo. 

Conforme o tempo passa, as pinturas e gravuras que apresentam o martírio de 

São Bartolomeu, também conhecido como Senhor do Vento, vão mudando e, 

curiosamente, assumindo uma estranha filiação com o esfolamento de Marsias.  

*** 

Não menos estranha é lenda popular de que o dia dedicado ao santo, vinte e 

quatro de agosto, seja o dia em que diabo é contemplado com uma espécie de 

alforria e pode deixar provisoriamente o inferno. Há gravuras heréticas em que 

Bartolomeu aparece acompanhando de um cão, noutras vezes de um fauno. 

Todavia, talvez essa lenda tenha sua origem nos massacres de Paris, ocorridos 

em mil quinhentos e setenta e dois, justamente o dia de São Bartolomeu. Por 

ordem da família real francesa, dezenas de líderes protestantes foram 

assassinados na noite do dia vinte e quatro de agosto. Mas as forças reais, que 

eram católicas, não pararam por aí. E continuaram seus ataques sistemáticos 

por vários meses, invadindo casas e templos, perseguindo camponeses 

desarmados. Levantamentos mais recentes apontam que cerca de setenta mil 

pessoas, entre mulheres e crianças, idosos e doentes, foram sumariamente 

assinadas pelas autoridades católicas francesas. Há um quadro de François 

Dubois, pintor da época, que talvez de a dimensão da violência. À esquerda de 

quem olha, na parte inferior, enquanto um soldado arrasta um velho pelo 

pescoço, na direção do rio, deixando um rastro de sangue para trás, 

encontramos os cadáveres de duas crianças: uma menina de vestido e sapatos 

roxos e um bebê, completamente nu e sem vida. No rio, vermelho vivo, homens 

e mulheres se afogam no próprio sangue. No centro e ao fundo, há uma pilha de 

corpos nus, a maioria mulheres, curiosamente observadas por uma freira vestida 

de preto. Mas é à direita que as cenas mais brutais aparecem, a começar por 

três soldados, que parecem brincar com a cabeça decepada de um homem que 

está aos seus pés. Depois disso, encontramos dois homens enforcados, no topo 

de uma espécie de mastro altíssimo, mas que também poderia ser uma cruz. Um 

de cada lado. Abaixo deles, no canto direito do quadro, o cadáver de uma mulher 

nua, grávida, com as tripas expostas. Tripas que se misturam ao cordão umbilical 

e envolvem e sufocam o natimorto. Olhando o quadro de François Dubois, não 
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encontramos nenhuma figura de chifres, espeto ou tridente. O que se vê é o 

próprio inferno. Um inferno liberto e forjado pelos servos de Deus. 
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VII 
 

Nas terras do Mato Grosso, encharcadas e cheias de aves de mil cores, 

cavalgamos sem muita resistência. Compramos mantimentos numa paragem na 

divisa e indagamos o velho senhor sobre os guaicurus. Ele não sabia muita 

coisa, disse que numa vila mais ao norte, talvez alguém pudesse ajudar. 

Seguimos à beira de um rio cuja margem oposta quase desaparecia da vista e 

depois atravessamos uma região cheia de bovinos e vigiados por soldados que 

nos olharam de longe mais depois recuaram. No sétimo dia, alcançamos uma 

vila e nessa vila havia um menino índio num cavalo e esse menino disse que o 

homem que o Cigano procurava estava para além do vale, mas que os brancos 

não podiam ir até lá. O Cigano deu duas moedas ao menino e enviou seus 

recados e mais uma pequena porção de moeda num saco. Os capitães-do-mato 

se enfiaram num prostíbulo e Mair e eu ficamos sentados à sombra de uma 

árvore fumando seu cachimbo e relembrando as histórias que havíamos vivido 

até ali. Moisés e o Cigano haviam sumido. Quando o menino voltou no dia 

seguinte, armamos nossas coisas e o seguimos pela encosta de uma montanha 

depois atravessamos um pântano. Do outro lado havia um desses jaguares 

pintados e ele rugiu e nos encarou. Mas os capitães-mato o espantaram com 

tiros e depois deram mais tiros a esmo na mata fechada apenas para garantir e 

fomos em frente. Aqueles rios eram cheios de piranhas e nas bordas daquelas 

águas turvas os olhos de crocodilos brilhavam no reflexo do sol. No fim da tarde 

avistamos dois cavaleiros no alto de um mirante e eles galoparam em nossa 

direção e falaram com o menino naquela língua ancestral e depois saíram na 

frente e nos os seguimos à certa distância. Então eles começaram a surgir. Uma 

legião de homens grandes e musculosos e belos cavalos sem sela e pinturas 

nos rostos e alguns com armas de fogo e outros com lanças e flechas. Abriram 

caminho para que passássemos e avançamos temerosos pela aldeia e no centro 

havia um velho cercado por dois outros homens jovens e com lanças nas mãos. 

Esperem aqui, disse o Cigano. Ele saltou do seu cavalo e ele o menino 

caminharam até o velho. O Cigano estendeu o pequeno baú ao velho e um dos 

seus guardas o pegou e abriu e depois entregou ao velho. Ele enfiou a mão lá 

dentro e depois fez um maneio de cabeça e saiu andando na direção de uma 

daquelas tendas e o Cigano o acompanhou e eles entraram lá dentro e passaram 
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o resto do dia conversando e talvez chegando a um acordo. Descemos dos 

cavalos e as mulheres da tribo, nuas e queimadas de sol, nos oferecem mel e 

frutas e também pedaços de carne de peixe e depois água em cabaças e tigelas 

de barro. Havia entre os índios um jovem de olhar arredio que talvez não 

estivesse muito satisfeito com a nossa presença. Entre os selvagens daquela 

tribo reparei alguns traços diferentes e cuja função era de servidão. Cativos, 

disse Mair. Cayapós, bororós. Talvez derrotados e agora escravizados e sem 

língua e cultura. O Cigano saiu da tenda do chefe e veio até nós e comeu e 

bebeu e disse que partiríamos ao amanhecer e depois aceitou uma jovem índia 

que lhe ofereceram e fora dormir com ela em uma daquelas ocas. São grandes 

guerreiros, disse Mair. Os maiores guerreiros dessas terras. Nunca se renderam 

aos brancos e nunca foram derrotados. São livres. E Mair tinha toda razão. 

Ergueram uma fogueira enorme no centro da aldeia e cantaram e dançaram 

empunhando lanças e depois se reuniram ao redor do fogo e contaram histórias 

naquela língua que para mim era uma espécie de segredo impenetrável.  

 

Nossa legião partiu liderada por aquele jovem arredio. Traziam na retaguarda 

dezenas de mulas e duas carroças que arrastavam mantimentos e munição e 

tendas para serem montadas e desmontadas. Eram mais ou menos uns 

duzentos cavaleiros. O Cigano tirou um pano de suas coisas e abriu e era uma 

bandeira da Coroa que talvez nos garantisse livre passagem por postos 

avançados e patrulhas nas estradas. Seguimos pelas em fila e havia sempre 

dois batedores mais adiante que vez ou outra voltavam e conversavam com o 

jovem general guaicuru e com o Cigano que abria seu velho mapa e eles 

paravam e deliberavam sobre rotas e caminhos e sobre perigos e outras coisas 

mais. À noite eles acendiam grandes fogueiras e depois voltavam com caça ou 

peixe e às vezes cantavam ou apenas contavam histórias. Ao amanhecer 

acariciavam seus cavalos e falavam com eles e depois subiam e galopavam em 

frente e sem medo. Naquela vila próxima a divisa, os capitães-do-mato nos 

deixaram e mesmo nessa despedia não disseram nada e a única coisa que 

fizeram foi abanar o chapéu.  
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Durante várias semanas não encontramos qualquer obstáculo nos nossos 

caminhos. Nossa rotina seguia tranquila. Já de volta as regiões mais interiores 

do sertão mineiro, avistamos na estrada uma tropa de negros. Estavam cercando 

os caminhos, talvez cobrando alguma espécie de tributo aos passantes. Eram 

uns dez cavaleiros e com armas de fogo e espadas e facões. O Cigano deu 

ordens para que parássemos e foi sozinho até eles e depois voltou e eles abriram 

caminho e ficaram maravilhados olhando a nossa tropa avançar. Maravilhados 

como os viajantes que cruzavam nossos caminhos e os bandidos que se 

afastavam apenas com o rumor daquela legião de cavalos e nem mesmo as 

cobras e os jaguares pareciam capazes de suportar o tremor da terra com as 

pancadas dos cavalos. O que era uma vantagem, mas talvez também uma 

desvantagem. Pois era provável que as histórias de uma tropa de cavaleiros 

avançando sobre os sertões já tivessem se espalhado por toda a Comarca do 

Rio das Mortes.  

 

Faltando mais ou menos dois dias para alcançar as fronteiras da Mantiqueira, os 

batedores desapareceram. Uma chuva rala banhava nossos rostos. O jovem 

líder dos índios e o Cigano conversaram por muito tempo e depois mandaram 

meia dúzia de cavaleiros na frente e eles também não voltaram. Avançamos em 

formação, divididos em grupos de cinquenta. A chuva cresceu em intensidade e 

já começava a escurecer e a chuva diagonal lavou o pelo encharcado de suor 

dos cavalos e fedor se espalhou. Não havia qualquer sinal dos corpos dos 

cavaleiros que haviam desaparecido à nossa frente. A estrada se afunilou numa 

passagem estreita e debelada pela serra. Assim começou nossa travessia. 

Inertes diante da hostilidade das pedras e das árvores densas e mesmo assim 

troncos e galhos sufocados por cipós entrelaçados como um ninho de serpentes 

hibernais e petrificadas por alguma espécie de sortilégio. Mesmo assim 

traiçoeiras. E furtivas. Espremidos naquela passagem, nosso exército estava no 

limiar de um reino enfeitiçado. Se preparem, disse o Cigano, já farejando os 

rastros deixados por aquilo que estava por vir. Uma saraivada de tiros saiu à 

nossa esquerda e tombou alguns cavaleiros e o jovem índio ordenou a um 

pelotão que avançasse na direção dos tiros e eles saltaram dos cavalos e se 

emprenharam na mata e houve mais tiros e gritos e depois outros tiros e mais 
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nada. Então os índios voltaram arrastando um cadáver. Ora, disse o Cigano. Se 

não é Salvador Garcia. Um dos generais dos proscritos. O Cigano deu a ordem 

e Moisés decepou a cabeça e guardou num saco. Então seguimos em frente.  

 

A garganta da serra se afunilou ainda mais e o terreno era tão íngreme e estreito 

que as carroças não puderem mais avançar. A chuva deu uma trégua. Montamos 

acampamento, uma espécie de posto militar. Esperando. No dia seguinte, seria 

a então combinada primeira lua cheia de novembro. E do lado outro da serra, 

conforme o planejado, a essa altura dos fatos uma tropa de soldados da Coroa 

também fechava a passagem. O Cigano conversou com o jovem índio e eles 

decidiram mandar um mensageiro até Januário. Ele pegou uma de minhas folhas 

e escreveu meia dúzia de palavras e o guaicuru escalou os caminhos 

empunhando uma bandeira branca. Três horas depois ouvimos um cavalo se 

aproximar e em cima do cavalo havia apenas um saco. O Cigano o abriu e ali 

estava o corpo do índio, partido em pedaços. Ora, ora, disse. A soberba será seu 

túmulo. O Cigano e o líder guaicuru passaram horas traçando planos, sozinhos 

e com o mapa aberto sob a luz da fogueira. Ao amanhecer juntaram um pelotão 

de cinquenta homens liderados por um guerreiro coberto de cicatrizes e que 

trazia um colar com dentes de jaguar. Aqueles homens subiram a serra e sua 

missão era fazer um ataque rápido e testar as defesas de Januário. Voltaram 

três dias depois com o contingente subtraído pela metade. Reuniram-se com o 

Cigano e o líder dos guaicurus. Quando saíram da reunião, vi as manchas 

frescas de sangue nos rostos e nas roupas e os olhos da morte nos olhos 

tranquilos daqueles homens. Enquanto comiam, reunidos ao redor da fogueira, 

falaram de pequenas legiões de negros e índios, mais ou menos armados. Não 

são muitos, disse, mas são fieis. As passagens são estreitas e isso faz dez 

homens valerem por cem. Vamos avançar com tudo, disse o Cigano. Empurrar 

esses malditos lá de cima.  

 

O céu amanheceu limpo naquela manhã. Os índios alisaram as crinas de seus 

cavalos e falaram com eles e alguns fumavam um cachimbo e jogavam fumaça 

na cara dos cavalos e faziam pinturas de guerra e depois montavam e partiram. 

Aqueles que portavam armas de fogo foram à frente. Avistamos dois batedores 
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e o Cigano matou um deles e o outro fugiu. Depois avistamos pequenas 

construções e mais ao longe, uma clareira que servia como plantação. 

Caminhamos um dia e meio até chegar as guarnições onde encontraríamos as 

terras do proscrito. Tinham cavado trincheiras e derrubado árvores ao longo do 

caminho e tivemos que descer dos cavalos e partir algumas delas e muitas vezes 

entrar na mata e depois voltar para trilha. Ao final do dia avistamos a morada de 

Januário. Tinham erguido muros com toras de madeira e pequenos muros de 

pedra e estavam entrincheirados. O Cigano cavalgou ao redor e estudou aquelas 

guarnições e mandou grupos pequenos ao redor para garantir que não houvesse 

nenhuma saída para os homens de Januário e o próprio Januário. Vamos atacar 

no meio da noite, disse o Cigano. Descemos e montamos acampamentos e 

alguns dos índios afiavam suas facas ou davam água aos cavalos e fizemos uma 

refeição e ficamos ali sentados e esperando. Mair se aproximou e sentou ao meu 

lado. Ficou em silêncio. Estou com um mal pressentimento, disse. Eu olhei para 

ele e disse que não havia o que temer. Estávamos em um número maior e 

acompanhados de grandes guerreiros. E que aquele ataque seria uma mera 

formalidade. Não sei, disse. Talvez você tenha razão.  

 

A lua surgiu limpa e imponente e clareou a paisagem daquelas serras como uma 

espécie de sol pálido e sereno. Moisés tinha desaparecido na multidão. Talvez 

tivesse fugido, covarde como era. Estávamos prontos a atacar. Apenas 

aguardando as ordens do Cigano. Ele e o líder dos guaicurus parados no alto de 

seus cavalos olhando ao longe. A luz branca caía sobre o corpo pálido do Cigano 

que parecia fosforescer antes da batalha. Um silêncio assustador. Foi aí que 

ouvimos gritos e tiros vindos da retaguarda. De onde estava, avistei uma legião 

de cavaleiros negros e suas foices reluziam na escuridão. Atacaram-nos com 

tudo e o Cigano ordenou a um grupo que se embrenhasse na mata e atacasse 

por trás e assim eles fizeram. Mas quando o ataque parecia sob controle, uma 

tropa de cavaleiros partiu do alto da Mantiqueira e ficamos espremidos dos dois 

lados e escondidos na mata e atirando a esmo. Gritos e urros e flechas. Um 

negro passou ao meu lado e sua foice atingiu meu cavalo que gemeu e 

escoiceou e me jogou no chão. Caí e rolei para trás de uma árvore atirei uma 

primeira vez e acertei o cavalo do negro depois uma segunda vez e ele tombou 
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dentro da floresta. Não dava para saber como estavam as coisas na trilha. 

Mesmo assim avancei e atirando e vi cavaleiros guaicurus lutando com lanças 

contra negro com foices e também de mãos nuas e apenas com facas. Então 

uma tropa ainda maior saiu das trincheiras de Januário e desceu na nossa 

direção e talvez tivessem vindo com todas as suas forças. Eles atiraram com 

tudo e lascas de árvore caíam e cavalos e homens no chão sem braços e com 

as cabeças partidas e o sangue ganhava um brilho cinza sob a luz branca da 

lua. Entocados e resistindo e escondidos na floresta. Próximo do amanhecer, 

quando os homens de Januário e os negros nos espremiam cada vez mais fundo 

e dispersos na mata, ouvi uma corneta militar, ao longe. Era a tropa que havia 

partido de São Paulo. Avançaram sobre as guarnições de Januário e 

massacraram qualquer coisa viva naquela povoação herética e botaram fogo nas 

moradias e logo desceram atirando e tombando as tropas dos proscritos. Os 

guaicurus se reagruparam e a avançaram e tocaram os negros para longe e 

depois avançaram pelas costas dos proscritos e furaram seus corpos e apenas 

uma meia dúzia deles sobreviveu e jogou suas armas no chão e gritavam e 

choravam e um deles mijado e pediam clemência em nome de Deus. Entre eles 

havia um homem calado e de cabeça erguida e que nada disse mesmo quando 

foi questionado. O Cigano foi até ele e o levantou. Vejam, senhores. É o maior 

proscrito dessas terras. É apenas um homem. O Cigano enfiou a mão sob a 

camisa de Januário e arrancou um colar de orelhas e sorriu e depois o jogou no 

chão. Arrastou Januário até próximo das construções e ali mesmo o amarrou a 

uma árvore. Desembainhou sua faca e começou a esfolá-lo vivo. O que se 

seguiu, meus olhos não tiveram coragem de ver. Caminhei para o campo de 

batalha, à procura de Mair. Havia muito índios feridos, mas nossas baixas no 

geral foram poucas. No alto da serra, o vento empurrava as chamas que 

reduziam a pó a comunidade de Januário. Não encontrei Mair na trilha e nas 

bordas da mata. Pressenti o pior. Chamei seu nome na trilha e depois na mata. 

Caminhei entre os cadáveres e procurei seu rosto, mas nada encontrei. Ao 

amanhecer, o corpo de Januário não era nada além de uma grande chaga. 

Crucificado de cabeça para baixo. Os índios e soldados olhavam curiosos aquela 

aberração em carne viva. O Cigano esticou lascas de pele como panos presos 

às arvores, e deixou aquilo secando e cozinhando sob o sol. Com a luz do dia, 

voltei a procurar Mair. Não estava entre nossos mortos. Entrei na mata e com a 
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ajuda de alguns índios vasculhamos cada metro quadrado daquele lugar. 

Encontramos três cadáveres. Dois índios, bem próximos, cravejados de tiros. E 

um terceiro, bem longe da batalha. Era meu amigo. Tinha a arma nas mãos, o 

rosto tranquilo e sem ferimentos. Também nenhuma marca no peito ou barriga. 

Com ajuda do índio, ergui seu corpo. Só aí a causa de sua morte se revelou. 

Uma facada pelas costas. Apanhei o cachimbo e o fumo, que tantas vezes 

havíamos compartilhado, e guardei comigo. Então colocamos seu corpo num 

cavalo e depois o enterrei e coloquei uma cruz no alto daquela serra. E se fosse 

um homem de Deus, teria rezado por sua alma. Os índios cantaram preces que 

não pude entender. O Cigano se aproximou. Ficou ali parado. Olhando para a 

cruz e não disse nada. Então se agachou e afundou uma moeda de ouro na 

cova. Sua parte, disse. E não sei se fizera aquilo por honra ou por escárnio, como 

quase tudo que aquele desgraçado fazia. Moisés estava dividindo os espólios de 

Januário, com os soldados de São Paulo, nas ruínas daquela pequena vila. 

Estava feliz. Me olhou e sorriu. Eu sorri de volta e depois fui procurar meu cavalo. 

 

Nos pés daquela serra, acampamos uma última vez. Havia um pequeno rio mais 

ao norte. Depois de comer, Moisés saiu para beber água e encher sua cabaça. 

Se ajoelhou na beira do rio e bebeu um primeiro gole. E depois colocou a cabaça 

para encher. Me aproximei dele e ele se virou de repente e sacou sua arma. 

Nunca mais faça isso, disse. Pode levar um tiro. Eu me agachei junto a água e 

coloquei minha cabaça para encher. Diferente de você, eu disse. Não sou do tipo 

de apunhala pelas costas. Ele sorriu. Sua moralidade me espanta, escriba, disse. 

Ter resistido as demandas desse inferno. Ele tapou sua cabaça e foi embora. 

 

Seguimos com os guaicurus até um entroncamento do Caminho Novo. Ali 

esperamos por três dias e um grupo de dragões chegou com um baú e entregou 

ao jovem líder dos nativos. Ele conferiu o ouro e depois se despediu e os índios 

avançaram e se afastaram. Era bonito ver aquela legião de guerreiros cavalgar. 

Então sumiram da vista, numa dobra de serra. Nunca mais vi índios como 

aqueles. O Cigano disse que eu estava livre para ir embora, caso quisesse. Livre 

para fazer meus acertos com o homem que nos contratou. E que aproveitasse a 

escolta dos dragões, para rumar até o Rio de Janeiro. Fiz conforme ele dissera. 
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Ele me estendeu a mão. É um bom soldado, escriba, disse. Mas talvez sua maior 

luta ainda esteja por vir. Ao longe, Moisés me ergueu o chapéu. Nos vemos por 

aí, escriba. Eu não disse nada. Apenas fui embora. 

 

Reencontrei o capitão que havia me contratado no mesmo local de antes. Ele 

passou os três sacos de ouro e a escritura de uma propriedade em Lisboa. 

Pegou o manuscrito, meu relatório, do qual tinha feito uma cópia, e guardou junto 

a si. Estamos muitos satisfeitos, ele disse. Foi tudo conforme o planejado. Sim, 

eu disse. Tudo. Então saí dali e caminhei até uma taverna e bebi duas doses de 

cachaça e também um vinho morno e muito doce e depois comi pedaços de 

carne de porco e dormi com uma meretriz de olhos escuros e meio índia e contei 

a ela sobre Mair e sobre as minhas aventuras e que partiria no próximo navio e 

talvez nunca mais voltasse a estas terras. Nunca mais é muito tempo, ela disse. 

Tempo demais. Ela estava dormindo quando deixei aquele lugar e larguei três 

moedas de ouro no travesseiro ao seu lado e mais três de prata ao taverneiro e 

caminhei à beira do porto ao lado de andarilhos e bêbados e vadios e um deles 

tentou me atacar, mas estava tão bêbado que o lancei no chão sem resistência 

e ali também deixei uma moeda. Desci até a praia e me sentei. Acendi o 

cachimbo de Mair. Olhando o mar. As ondas quebravam fortes e o vento daquela 

manhã que surgia parecia uma espécie de sopro profano oriundo das 

profundezas da terra enfurecida. De volta ao porto, ajeitei minha viagem à Lisboa 

e então retornei outra vez àquela taverna. O lugar cheio. Cheio demais. Me 

sentei aos fundos e abaixei meu chapéu e não pedi nada e fiquei ali esperando 

e olhando ao redor. Fumaça e conversa e risadas e aquele cheiro de homens 

rústicos e acostumados ao pior do pior. Foi aí que aconteceu. Entre aquelas 

figuras e rostos estranhos e bêbados e talvez porque eu também estivesse 

bêbado e sem dormir e cansado vi um rosto, ao mesmo tempo familiar e 

estranho, surgir na multidão. Uma sombra. Difusa, furtiva. Eu nunca entenderia 

muito bem o que vi naquela taverna nessas horas indefinidas que antecedem ao 

amanhecer. Olhei outra vez e o vulto encapuzado me encarou e não sorriu e 

virou as costas e caminhou atrás de outros corpos e como se atravessasse os 

corpos. Não era possível. Uma espécie de névoa pálida e tênue envolvia aquele 

rosto ou talvez fossem meus olhos já sem nitidez. Um rosto espectral cujas linhas 
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da face desenhassem limites que se atravessam e se atropelam como nessas 

pinturas muito antigas. Arrastado por um estranho magnetismo, saí no encalço 

daquela aparição. Ele caminhou por ruas estreitas e vazias e sujas e exalando 

aquele forte cheiro de peixe apodrecido e morto e entre cachorros carnicentos e 

ossudos que por algum motivo obscuro não latiram e tampouco rosnaram. 

Encolheram-se e gemeram e um deles tremeu tanto que urinou de dor. O homem 

de capuz se movia de um modo lento e sem pressa, mas por mais que 

acelerasse minha marcha, ele estava sempre um estreito lance de futuro à minha 

frente. Parecia adivinhar meus passos. Caminhou até o porto e depois, na dobra 

de uma esquina, sem qualquer aviso ou sinal, desapareceu. Acelerei meu passo 

ainda mais e encarei todos os rostos que encontrei. Nunca mais vi algo parecido. 

Foi nessa hora que uma voz familiar surgiu. As ondas estouravam e chiavam 

logo à frente. O sol vinha surgindo. O homem de barba apertou a mão do outro 

e depois caminhou na direção da praia. Carregava uma garrafa em uma das 

mãos e avançava meio trôpego e prestes a cair e numa dessas vezes caiu e se 

levantou e quase caiu outra vez. Estava sem condições de resistir. Sentou-se 

completando o mar, de costas para mim. Caminhei devagar e o único barulho 

era o chiado das ondas e os golpes acelerados do meu coração. Talvez fosse 

esse o verdadeiro desígnio daquela estranha figura encapuzada da taverna. 

Talvez coisa pior. Saquei minha faca. Moisés, eu disse. Ele se virou e minha 

lâmina passou de uma vez no seu rosto, e cortou suas mãos. Ele até tentou 

correr, mas eu já o tinha derrubado. De costas contra a areia. O mar continuava 

chiando e avançando contra a praia e depois recuando e as ondas estouravam 

como pólvora explodindo pedras e rochas meio ocas e duras como metal. Minha 

faca entrou até o cabo em suas costas. Forcei e torci e virei sua lâmina para cima 

e puxei junto à coluna e forcei e ele esperneou e mordeu e salivou e cuspiu 

sangue na areia. Estava morto. Era o fim. Então virei sua cabeça de lado e lhe 

arrancei fora uma orelha. 
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7. 
 

No espólio de José de Alencar, informa seu biógrafo Lira Neto, havia uma série 

de textos incompletos, alguns rascunhos, e também listas, contendo apenas uma 

série de misteriosos títulos, título dos livros que Alencar ainda desejava escrever. 

Entre eles, era possível ler: Sete-Orelhas. Mas foram mesmo escritores não tão 

famosos, cronistas da província, que mais se dedicaram a narrativa de Januário. 

Contos, crônicas, cordéis e biografias que tentaram em vão capturar a verdade 

ao redor de Januário. Encontrei pelo menos uma dezena de livros. Mas há 

também um documentário mais ou menos amador, com boas fontes, e um filme 

para TV, de baixa qualidade, produzido no começo dos anos noventa. Mais 

recentemente, quando já estava bastante avançando no meu trabalho, vi 

Januário ressurgir no faroeste moderno O matador, ambientado no sertão 

nordestino, no início do século vinte. No geral, podemos dividir essas narrativas 

em duas grandes versões. Alguns seguem a linha de Joaquim Norberto, que 

poderíamos muito bem chamar de versão paulista. Outros estão lastreados na 

linha que desemboca na memória oral do sul de Minas, que podemos chamar de 

versão mineira. Em ambos os casos, é difícil provar qualquer coisa. Os estudos 

historiográficos muitas vezes confundem o Januário histórico, o bandido que 

liderou a Gangue dos Garcia, com o Januário ficcional, popularizado por Joaquim 

Norberto. Nos dois casos, a regra é ignorar o assassino e exaltar o herói. 

*** 

Em dezembro de dois mil e dezessete, depois de quase dois anos reunindo 

anotações e rascunhos, esboços e inícios falsos, descobri um folhetim anônimo, 

publicado no obscuro jornal Tribuna de Lavras, por volta dos anos quarenta do 

século passado. Um velho amigo, que tinha então assumido a Secretaria de 

Cultura de São Bento Abade, vinha trabalhando no projeto de tombamento da 

narrativa de Januário como patrimônio imaterial. Para tanto, me contratou para 

que pudesse auxiliar na montagem de um dossiê. Levei tudo que tinha recolhido 

até então. Minhas memórias das conversas com Tião das Almas, o material 

historiográfico e ficcional, os esboços e notas de um ensaio sobre o esfolamento 

de Marsias e o esfolamento em geral e a relação cabal dessa prática e desse 

mito com o esfolamento do irmão ou filho de Januário. Quando ele me 
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apresentou os arquivos que ele já havia juntando, me deparei com os primeiros 

capítulos desse folhetim, publicado na Tribuna de Lavras, em meados do século 

passado. Seu título era Carne Viva, mas sem qualquer menção a autor ou data 

da publicação original. Pois, ao que parece, o texto era a transcrição de um velho 

manuscrito, ou pelo menos se anunciava como tal, (informava uma nota de 

rodapé do jornal), a transcrição de um relato real da caçada ao bandido Januário 

Garcia. O manuscrito, no entanto, estava incompleto e vinha escrito numa 

linguagem muito dura, como esses relatórios e cartas régias, que circulavam na 

Colônia. O narrador é uma espécie de escriba mercenário, encarregado não 

apenas de caçar Januário, mas de reportar as autoridades como a prisão havia 

se dado. Procurei os donos da Tribuna, em busca de edições antigas do jornal. 

Eram dois jovens médicos, ambos deputados estaduais, com sobrenomes 

famosos, sobrenomes de velhos coronéis. Desde que assumiram o jornal, 

fizeram questão de montar um arquivo. Mas o material que acumularam, além 

de estar cheio de lacunas, datava de uma época posterior ao folhetim. O antigo 

dono, e fundador do jornal, um velho fazendeiro de uma tradicional família da 

região, já tinha falecido há muitos anos. E seus herdeiros, preocupados com a 

administração agropecuária, não guardaram qualquer exemplar daqueles 

tempos. Procurei também em outros jornais da região e mesmo na capital, no 

Arquivo Público Mineiro, na biblioteca da UFMG, da UFSJ, da UFJF, materiais 

microfilmados e fichas, mas não havia nenhum rastro de que aquela história 

houvesse circulado por outras partes. Me sobraram apenas aquela meia dúzia 

de páginas. E foi a partir daí que comecei a escrever.  

*** 

Mas como um assassino vira um herói? Não é difícil rastrear essa metamorfose, 

pelo menos nesse caso. Em primeiro lugar, porque esses bandoleiros são figuras 

ambíguas. Surgem no espaço vazio da justiça oficial, impõe um poder paralelo, 

mandam e desmandam. E a população, outrora abandonada, prefere qualquer 

coisa – um ditador, um déspota, um assassino no trono – ao vazio do total 

abandono, ao peso asfixiante de ter que lidar cotidianamente com a desordem e 

ausência absoluta de regras. Essa impotência diante vazio de regras, ao caos 

cotidiano, só atesta o minúsculo poder daquilo que chamamos subjetividade, do 

indivíduo abandonado a própria sorte. Pois é daí que nasce o hábito de 
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superestimar a força de um sujeito, evocando atributos e desvios de caráter. Mas 

essas figuras um tanto quanto folclóricas não são resultado de uma 

personalidade excepcional, tampouco de características particulares que este ou 

aquele sujeito trouxe do berço ou construiu a partir da sua linhagem cultural. Sem 

as condições do meio, e uma série de acasos, tais figuras nunca existiriam. 

Levariam vidas tranquilas, pacíficas, ordinárias, anônimas. Esses bandidos são 

forjados no ventre vazio da falta de regras. Brotam numa comunidade como 

anticorpos sociais contra a doença do caos irrestrito. Seguem suas vidas 

orgulhosos, despertam devoção. Pois mesmo essas figuras cruéis, baixas e 

sujas, nos despertam uma espécie de empatia, uma empatia que nos dá 

esperança. A esperança de controlar as rédeas da própria vida, totalmente livres 

e donos da própria sorte. E ao vê-los, guiando bandos, decidindo sobre a vida e 

a morte, passamos a acreditar que somos capazes de controlar nossa própria 

história. Nos imaginamos responsáveis pelas pequenas vitórias de cada dia, 

poderíamos vencer sozinhos, caso nos esforçássemos um pouco mais. Temos 

o destino nas mãos. Idolatrar tais figuras, crer na força de indivíduos 

excepcionais, é também idolatrar a si mesmo. Pois toda idolatria oculta certa 

dose de egoísmo.  

*** 

No caso específico de São Bento Abade – onde ergueram uma estátua para 

Januário e a árvore em que seu irmão teria sido esfolado vivo se transformou em 

um ponto turístico –, tudo não passa de um erro de transmissão. Um erro cuja 

origem é um folhetim, escrito por Teixeira de Meirelles, publicado pela primeira 

vez em mil oitocentos e oitenta e sete. O móvel deste escrito, escreve Meirelles, 

é restabelecer pelos erros havidos e seguidos na descrição da vida de Januário 

Garcia. O autor, no entanto, não cita nenhuma fonte. Sua obra é uma obra de 

ficção, ou de uma memória inventada, no máximo, uma lenda familiar. É fato que 

a gangue dos Garcia passou por aquelas bandas. Incendiou e promoveu um 

grande massacre na região das Lavras do Funil. Cartas da época atestam esses 

crimes, mas a história de vingador, de um filho ou irmão esfolado, perde-se no 

horizonte da lenda, no exagero da memória oral. A narrativa de Meirelles, 

republicada em livro em mil novecentos e quarenta e nove, confunde a antiga 

região da Vila de São Bento de Tamanduá, com o recém-criado município de 
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São Bento Abade. Os moradores de São Bento Abade e região repetem, em sua 

memória oral, não uma narrativa ancestral amparada em documentos. Mas a 

ficção memorialística de Meirelles. Um causo imprenso em livro e propagado 

como fato. Rastreando a questão do esfolamento, voltamos ao mito do sátiro 

Marsias, do apóstolo Bartolomeu e ao profeta gnóstico Mani. Imagens que 

sobrevivem no imaginário e alimentam lendas como a morte de um homem aos 

pés de uma figueira.  

*** 

Escreve Carla Anastasia. Página cento e treze do seu livro. De acordo com 

informações do capitão das milícias, Joaquim José da Cruz, ao ouvidor da 

Comarca do Rio das Mortes, o bando de Januário Leal, abrigava todo tipo de 

criminosos. Quinze assassinatos a sangue frio, registrados em processo. Um 

massacre a vila das Lavras do Funil, liderado por um dos seus capitães, Matheus 

Garcia Leal, matando civis e inocentes. Crianças. Mulheres. Velhos e doentes. 

*** 

Tião das Almas sempre gostava de dizer que a vingança de Januário custou 

caro. Cabeça do homem esquece, dizia. Deus não. Família terminou morta. Filho 

e mulher. Ficaram sabendo que não tinham homem mais lá e vieram assaltar. 

Nem sei se Januário ficou sabendo. Sei que morreu depois também, escondido, 

sozinho, de nome trocado. Foi ajeitar uma porteira. E parece que o negócio 

pegou ele desconcentrado. Uma pancada seca. Paft. Sem ninguém pra acudir. 

Na cabeça. Bem pertinho da orelha. 
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EPÍLOGO 

 

 
Eram tantas cruzes pregadas nos cemitérios, em todas aquelas jovens vilas nos 

caminhos ermos daquelas terras, que a numerosa população de mortos já 

ultrapassava há muito o número de vivos. E isso ia além das guerras antigas, 

dos eventos extraordinários que batizaram com sangue esta comarca, Comarca 

do Rio das Mortes. Massacres agenciados pelos paulistas, os confrontos 

sangrentos com os emboabas, à beira daquele rio. Pois a legião de mortos 

sobrepondo-se aos vivos é uma das poucas verdades sólidas da era dos 

homens, desde que Adão havia provado da árvore do conhecimento e sido 

expulso do Paraíso. E tal seria a causa da descrença em um derradeiro juízo. 

Um derradeiro juízo capaz de alcançar todos que um dia pereceram e viveram 

nessas terras e em todas as terras sobre as quais se têm notícias e mesmo 

naquelas regiões mais afastadas, inóspitas e invisíveis, ainda não alcançadas 

pelas linhas e grades dos mapas e calendários. Um juízo capaz de sussurrar seu 

chamado inebriante à beira de cada lápide, de cada cruz, de cada uma das 

infinitas ruínas sem nome sob quais se erguem novos impérios. Um juízo tão 

poderoso que contemplasse até mesmo a legião de mortos anônimos e sem 

túmulo e cujos ossos triturados pelo peso dos séculos já fossem menos que pó. 

Um juízo capaz de inaugurar um tempo derradeiro para fora do próprio tempo e 

onde cada morte fosse sumariamente renunciada e todos os homens de todos 

os tempos respirassem o mesmo ar. Mas para o Deus de Abraão e dos profetas 

– retrucaria um sacerdote, estudioso dos escolásticos –, nada é impossível. E na 

verdade – ele insistiria –, o reino para além do juízo está também para além 

dessas terras. Pode ser, eu responderia. Mas apenas sob a condição de que o 

peso incalculável de choro e ranger de dentes, acumulado desde à origem do 

vazio dos séculos, fosse um enigma tão terrível e inescrutável como as 

ulcerações que varreram o corpo de Jó, o mais fiel dos servos, preenchendo com 

feridas cada uma das minúsculas e infinitas raízes e fissuras encravadas no seu 

couro cabeludo. Fazendo arder, e até mesmo queimar, cada minúsculo milímetro 

da sola dos seus pés. Feridas invadem sua pele e incham seus olhos e orelhas. 

Sua carcaça queima e pulsa como uma única chaga, em carne viva, sob um céu 

mudo. 


