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Resumo

O presente trabalho tem como objeto de estudo as obras Usina, de José Lins do Rego

e Casa na duna, de Carlos de Oliveira. Trata-se de uma abordagem comparativa, tomando

como princípio os fundamentos da Literatura em suas relações intertextuais, com o objetivo de

investigar as imagens que remetem para a decadência da aristocracia canavieira, na várzea do

Rio Paraíba, e da burguesia rural do Norte português, nas décadas de 1930 e de 1940.

A partir desse ponto, passamos a destacar as tensões sociais, as áreas de conflitos e, em

consequência disso, a frente de resistência, como elementos básicos provocados pelo sistema

económico e regime político então vigentes. Sistema e regime esses, co-responsáveis pela

desagregação nas regiões em foco.

Nesse último enfoque, encontra-se a parte nuclear do trabalho em pauta. Em razão

disso, também contempla a leitura crítica que conferimos aos romances em apreço, sobre os

quais erigimos nosso conceito acerca da literatura luso-brasileira de intervenção social

representativa da época, não só resultante de um contexto semelhante, mas também de um

macro-sistema literário comum.

Começamos com uma análise de cada uma das obras citadas, separadamente, isto é,

levando em conta a autonomia de cada texto, em seu contexto gerador, sem, não obstante,

ignorar a tradição literária a que pertence, e que atualiza, num processo de ruptura e

continuidade. Nessa análise preliminar, destacamos os elementos que consideramos não só

relevantes no entendimento das respectivas obras, como também indispensáveis ao estudo

comparativo, desenvolvido na etapa seguinte. Em tal estudo, a ênfase recai sobre os

componentes que, comuns aos dois textos e contextos, estabelecem uma relação dialógica

entre si, de modo que aproxima ou afasta uma narrativa da outra.
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Abstract

This last scction contains the nuclear part of the research. Because of this, this section

also provides a criticai reading of the novels particularly as they relate to our concept of he so-

called Portuguese and Brazilia.

The present research has, as its object of study, José Lins do Rego's Sugar Mil (Usina)

and Carlos de Oliveira's House on lhe Dnne (Casa na duna). We make use ofa comparativo

approach, by taking into account the principies of literary studies in their intertextual relations.

The aim is to invcstigate the images that refer to the decline of the sugar-cane aristocracy on

the banks of lhe Paraíba River, and those that refer to rural bourgeoisie of the Portuguese

North, in the 1930s and 1940s.

The next stcp is to point out the social tensions, the arcas of conflicls, and, as a

consequence, the resistance front, as basic elements resulting from the economic system and

political regime in vogue at the time, and responsible for the disintegration in the regions

under focus.

The study is introduced with a separate analysis of the works, and the autonomy of

each text is considcred in relation to its generating context; however, the analysis does not

ignore the tradition to which belong, and which shapes them both in a process of rupture and

continuity. At this initial stage, we emphasize the considered to be relevant not only to the

understanding of the texts, but which are also significant study, to be developed at the

following stage. In a study that follows a comparative approach, the emphasis lies in the

aspects which, being common to both texts and contexts, establish a dialectical relation

between the texts, so as to reveal the similarities and differences of the narratives.
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O fogo e o ouro são distintos. O fogo e a água são a mesma coisa

André Breton

José Saramago

Contentemo-nos com a ilusão da semelhança, porém, em verdade lhe
digo, senhor doutor, se me posso exprimir em estilo profético, que o
interesse da vida onde sempre esteve foi nas diferenças.



8

Sumário

1145.Considerações finais

1176. Bibliografia

2-0 engenho arrancado de suas bases e a casa sobre o dorso da duna.

2.1 - Usina, sol de pouca duração..............................................................

2.2 - Casa na duna, ponto final da última cena.......................................

1- Introdução.......................................

1.1- Origem e antecedentes...................

1.2- Corpus e metodologia do trabalho

4. Tensões sociais, conflitos e resistência

4.1 - Focos e tensões..................................

4.2-Áreas de conflitos..............................

4.3-Frente de resistência ............

60

..61

..68

..74

28

.30

.42

..87

..89

..98

106

.09

.16

22

3 Convergências e divergências na configuração de Usina e Casa na duna

3.1 - A várzea do Paraíba em revista....................................................................

3.2- A gândara revisitada.....................................................................................

3.3- Convergências e divergências......................................................................



9

1-Introdução

O período revolucionário compreende os anos de 1930 a 1934, marcados por vários

acontecimentos, que mudaram os rumos da política brasileira. Entre os principais

acontecimentos, destacam-se a revolução das elites (especialmente a elite agrária, cafeeira), a

revolução constitucionalista e a Constituição de 1934.

A revolução das elites está relacionada com o contexto externo e com o interno.

Aquele, representado pela crise económica mundial que resultou na queda da bolsa de valores

de Nova Iorque, em 1929; este, representado pelos efeitos económicos da crise, sobretudo na

produção do café, cujas consequências vão repercutir na futura campanha com vistas à

Os anos dc 1930 e de 1940 foram acentuadamente marcados pelos regimes políticos

totalitários. A Europa assistiu à expansão do socialismo soviético, do nazismo alemão e do

fascismo italiano. Espanha e Portugal não resistiram às pressões externas e internas, de sorte

que acabaram nas mãos dos ditadores Franco e Salazar. Os ventos europeus atravessaram o

Atlântico, alcançaram a América do Sul e varreram o regime democrático em mais de um

país. Entre eles o Brasil e a Argentina, que de um dia para outro passaram a ser comandados

por Vargas c Perón, respectivamente. No caso específico do Brasil, assiste-se à

ascensão de Getúlio Vargas, ou ao transcorrer da Era Vargas, como ficou conhecida no

período que vai de 1930 até 1945. Esse período caracteriza-se por uma série de movimentos

de natureza social e política, os quais decretaram o fim da Velha República e lançaram as

bases de uma nova fase na política nacional.

A Era Vargas divide-se basicamente em três momentos distintos e relacionados entre

si: o período revolucionário, o período constitucional e o período ditatorial, que se

convencionou chamar de Estado Novo, fosse para se opor à primeira fase do regime político

implantado no país cm novembro de 1889, em substituição à monarquia, fosse para associá-lo

ao modelo de governo fascista, recém-implantado na Europa, em particular na Itália e em

Portugal.
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as

em

situação. Entretanto, como tivesse sido comprovada a existência de fraude,

naquela época, houve reação por parte de um grupo de

liderado um movimento de repercussão nacional - o tenentismo

sucessão presidencial. Desse modo, em

A eleição foi realizada em março de 1930. O resultado foi a vitória da chapa da

fato comum

em quatro anos) e apóia a

Nessa ordem, em 1932 São Paulo promoveu uma campanha constitucionalista, a qual

teve como resultado a promulgação da Constituição de 1934, ano em que Vargas foi eleito

pelo Congresso Nacional para cumprir um mandato de quatro anos, devendo ficar no governo

até as eleições presidenciais previstas para 1938. Entretanto, como os ânimos foram ficando

cada vez mais acalorados, fosse em decorrência das manifestações populares, fosse devido à

tentativa de um golpe comunista, quando a campanha eleitoral já ganhava as ruas (com três

tenentes, que anos antes haviam

contra o velho regime

oligárquico. Em maio daquele ano, Getúlio Vargas lançou um manifesto à nação, denunciando

as fraudes praticadas pelas mesas eleitorais. Todavia, o acontecimento que resultou em uma

rebelião armada, foi o assassinado de João Pessoa, em 26 de julho subsequente, por um

inimigo político local, ligado ao grupo apoiado por Washington Luís, desencadeando assim

um movimento revolucionário de repercussão nacional. Nessa conjuntura,

novembro do mesmo ano o líder civil do movimento armado da oposição, Getúlio Vargas,

assume a Presidência da República, em caráter provisório.

De imediato, a Revolução em apreço revelou dois fatores que diferenciavam os

acontecimentos de 1930 de todas as lutas anteriores pelo poder, durante a República.

Primeiramente, decretou o fim da estrutura republicana criada logo depois da implantação do

regime de governo que substituiu a monarquia. Depois, mostrou a necessidade urgente de

uma revisão básica no sistema político nacional.

meio à crise, intensifica-se a especulação em torno da

sucessão de Washington Luís (19261930), quando este Presidente, contrariando

expectativas, rompe o acordo político firmado com São Paulo e Minas Gerais (segundo tal

acordo, os dois Estados se alternariam no poder de quatro

candidatura de Júlio Prestes, então presidente de São Paulo. Minas Gerais reage e com o apoio

do Rio Grande do Sul, da Paraíba e de outros Estados da federação, cria a Aliança Liberal e

lança a candidatura de Getúlio Vargas, tendo como vice-presidente João Pessoa, então

presidente da Paraíba.
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candidatos), os conselheiros inais próximos do Presidente argumentaram que somente ele

poderia salvar o país dos extremistas da direita e da esquerda. Desse modo, em 10 de

novembro de 1937, depois de promulgar a nova Carta Constitucional, Vargas dá um golpe de

Estado e instaura um regime autoritário, o Estado Novo, que se prolonga até 1945.

Com efeito, a implantação do Estado Novo, inspirado no modelo fascista europeu,

legitimava a divisão que havia entre as duas principais correntes do movimento revolucionário

de 1930: os integralistas e os liberais. Por essa razão, o referido golpe definiu o rumo a ser

tomado, numa perspectiva crítica, resultando em um aprofundamento da dicotomia entre um

constitucionalismo estreito, em termos de economia, e uma preocupação com o bem-estar

social de base nacionalista, porém antidemocrática. Como estaria previsto, o Estado Novo

manteve-se sob o apoio das Forças Armadas. Desse modo, representou um hiato no

desenvolvimento da política partidária, via de regra, organizada em linhas classistas ou

ideológicas. A despeito disso, à medida que os anos da Era Vargas foram passando, o Brasil

vivia um processo de modificação social e económica de modo que impossibilitava o retomo

ao sistema político anterior a 1930. Vale dizer: o Estado Novo trouxe mudanças irreversíveis

às instituições políticas e administrativas do país.

Nesse sentido, a intervenção direta do governo, especialmente no campo económico,

exigia novos órgãos federais, os quais, em contrapartida, diminuíam o poder relativo dos

Estados e municípios. Por outro lado, o crescimento da responsabilidade federal teve como

consequência a expansão da burocracia. Exemplo disso foi em 1938, a criação do DASP -

Departamento Administrativo do Serviço Público, instrumento organizado segundo os padrões

da administração científica em voga na Europa e na América do Norte, de fundamental

importância para a formação e qualificação dos servidores públicos, assim como para a

melhoria do nível administrativo em geral. Mais ainda: serviu também como instrumento de

controle, por parte do governo, sobre a administração federal, de modo que o governo pôde

usar o aparelho do Estado para criar um regime verdadeiramente nacional.

Indiscutivelmente, a estrutura administrativa do Estado Novo constituiu uma resposta

ao desafio de governar de fato e em pouco tempo transformar o país de maneira que pudesse

expressar o poder pessoal do ditador. Isso explica por que depois de ter sido obrigado a deixar
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1945, Vargas foi capaz de voltar ao centro do poder em 1950, desta vez peloo governo, em

voto direto.

1 Cf. SK1DMORE, Tomas. Era Vargas (1930-1945) In Brasil dc Getúlio Vargas a Castelo Branco (1930-
1964) Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1975, pp. 21-71.

Assim,

administrativo,

nacionalismo, entre outros expedientes de natureza social, como a Consolidação das Leis do

Trabalho, fazem da Era Vargas um divisor de águas na moderna história nacional.1

Com a instalação da República, assumem o governo representantes do Partido

Republicano Português, também conhecido por Partido Democrático. Como esse partido

permanecesse no poder, seus oponentes, tanto da extrema direita quanto da esquerda direita,

passaram a chamar a nova forma de governo de “ditadura do Partido Democrático”, contra a

qual se insurgiram, tendo como consequência o referido golpe militar. Tal golpe representava,

naquele momento, o fim da ditadura a que nos referimos, contestada pelo republicanismo

militar-conservador, não raro confundido com aqueles que desejavam restaurar a monarquia.

Desse modo, a vitória dos conservadores abria uma dura e prolongada luta pela hegemonia do

Estado, que só iria ser resolvida sete ou oito anos mais tarde, com a implantação do Estado

Novo, entre 1933 e 1934.

Nesse período, a economia portuguesa é basicamente agrária, sendo a população rural

largamente superior (cerca de 80%) ao contingente urbano. Deste modo, as atividades

agrícolas estão polarizadas entre as regiões Norte e Sul, predominando na primeira a “zona

no campo da economia, o controle

e o apelo aos sentimentos brasileiros de

Dito nesses termos, enquanto o Brasil saía da Velha República oligárquica e entrava no

chamado Estado Novo, Portugal também percorria um caminho parecido. Primeiro,

enfrentando as crises decorrentes da instalação da Primeira República, em outubro de 1910,

cujo incidente mais grave resultou no assassinato do Presidente Sidônio Pais, em dezembro de

1918, acontecimento que serviu de assunto temático para Fernando Pessoa, no poema A

memória do presidente Sidônio Pais, em que o citado poeta imprime “sua visão místico-

conceptualista da raça.” Depois, tentando conter a onda revolucionária que se espraiou pelo

país ate maio de 1926, quando então um golpe militar rompeu o fio condutor do processo

democrático em curso, somente restaurado em abril de 1974.

a intervenção estatal na política e

o surto de industrialização
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Em 1928 entra para a equipe do governo o professor de Economia da Universidade de

Coimbra, Antônio de Oliveira Salazar. Assume a Pasta das Finanças e, em face da política

económica adotada e das medidas colocadas em prática, dois anos mais tarde passa a ser a

figura principal do governo. Esta posição lhe garante as condições necessárias para assumir a

chefia do Ministério no governo do General Domingos de Oliveira, em 1932, quando então

põe em prática as linhas mestras do programa da União Nacional, elaborado anteriormente, e

lança as bases da transição da ditadura militar para outro tipo de governo, o Estado Novo.

de agricultura familiar”, diferente dos “campos do sul”, que se estendem até à região algarvia.

Em contrapartida, o proletariado vive quase que exclusivamente nas áreas industriais em torno

de Lisboa, à margem sul do Tejo, ou em alguma “ilha industrial” mais antiga do país.

É nesse cenário que ocorre a queda do Partido Democrático e consequente ascensão do

republicanismo militar-conservador. O golpe militar, por sua vez, tinha como propósito o de

pôr termo à corrupção, à demagogia, à Primeira República, substituindo-a por um regime forte

que saneasse as finanças, revitalizasse a economia na metrópole, assim como nas colónias do

ultramar, e criasse condições de uma nova ordem republicana. Nessa perspectiva, as Forças

Armadas, “reserva moral da nação”, surgiam como o intérprete militar da necessidade de

regenerar a pátria com o afastamento dos líderes do Partido Democrático no poder, sendo a

conspiração saudada pelos jornais da direita e da esquerda republicana.

O Estado Novo português, a rigor, caracterizou-se pelo hibridismo constitucional, isto

é, liberal e autoritário ao mesmo tempo. Sua institucionalização com a Carta Constitucional de

1933 traduzia a estabilização da liderança de Salazar e do salazarismo no governo. Nesse

sentido, a habilidade do chefe do Ministério, em sua escalada rumo ao poder, pode ser

sintetizada na capacidade de, diante da crise política e financeira, saber conduzir e liderar o

processo de estabelecimento de um sistema de alianças, em favor de um programa comum,

além de definir, controlar e manter o aparelho do Estado

Com efeito, o salazarismo surgiu como um compromisso entre os vários segmentos

políticos da direita e os diversos setores de interesse das “forças vivas”, entre as quais, as

Forças Armadas. Tinha como propósito o de resgatar o liberalismo remanescente da Primeira

República e fazer a apologia de um Estado político, económico e socialmente forte, assim

como intervencionista. Desse modo, na década de 1940, quando o nazismo e o fascismo
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Salazar tinha conhecimento do novo mapa político que estava sendo desenhado lá fora.

Tal mapa reclamava um novo ordenamento na política internacional, de modo que Salazar

aderiu à nova conjuntura externa, inclusive a norte-americana, e conseguiu levar um pouco

mais adiante o regime, aventura que se prolongou até o verão de 1968, ano em que sofreu um

acidente doméstico, foi submetido a uma intervenção cirúrgica e saiu de cena da vida pública.

(Este acidente será desenvolvido mais tarde pelo escritor José Saramago, no conto Cadeira

que integra a obra Objeto quase, publicada em 1994).

No final daquele ano, as tensões políticas e sociais são contidas e o regime retoma

mais uma vez o controle da situação. Nisso, enquanto o mundo começava a viver as mudanças

e transformações dos anos de 1960, Portugal iniciava, internamente, a vigília do Estado

Novo, o qual, não respondendo mais nem correspondendo às demandas do tempo, pouco a

pouco ia aproximando-se do fim.

se espalharam pela Europa, o Estado Novo parecia triunfar duramente em Portugal, país,

segundo Salazar, uma “ilha de paz num mundo de guerra”. Apesar disso, o sistema de

equilíbrio do Estado Novo sofreu os primeiros danos por ocasião dos conflitos internacionais

que resultaram na Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, Salazar foi capaz de recompor a

ordem, adaplando-a à nova conjuntura e correlação de forças, de modo que garantiram a

soberania nacional. Nisso, justamente nisso, reside a habilidade do chefe do governo para

administrar a crise e levar adiante o salazarismo.

Com a saída de Salazar do cenário político português, depois de quase meio século de

resistência, entra em cena seu fiel colaborador Marcelo Caetano, político que reunia em si não

só a capacidade administrativa como também a liderança política para conduzir a ditadura por

mais alguns anos. Todavia, a conjuntura política interna e externa já não era a mesma que

Escudo dos empreendimentos agrários e alavanca da industrialização no decorrer das

décadas de 1930 e 1940, o Estado Novo não resistiu por inteiro à contracorrente que se

desencadeou durante o pós-guerra, sobretudo em decorrência da Guerra Fria entre os Estados

Unidos da América e a antiga União Soviética. Em razão disso, em 1962 a crise portuguesa

chegou ao clímax. Sua característica principal residia na radicalização generalizada de

combate ao regime, especialmente pela participação dos trabalhadores da indústria, dos

assalariados agrícolas, de estudantes e do povo em geral.
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alimentara
tendo

Assim, desenvolvem-se as literaturas brasileira e portuguesa de então, igualmente

motivadas pelas inquietações sociais em foco. Em razão disso, ao contrário da primeira fase

do Modernismo que deu maior ênfase ao aspecto estético, agora o destaque converge na

direção do projeto ideológico.4

À guisa de ilustração, serve de exemplo a luta que se estabeleceu entre um mundo

velho, de estrutura semifeudal agrária, prestes a desaparecer, e um mundo novo que

inevitavelmente sairá vitorioso. Aquele representado pelos “coronéis do cacau”, este

personificado por Mundinho Falcão, protagonista de Gabriela, cravo e canela, que Jorge

Amado tornou público em 1958. De maneira semelhante, no âmbito português, tem-se o

exemplo de Diogo Relvas, personagem de Barranco de cegos (1963) de Alves Redol, em

particular no modo como se insurge contra o surto de industrialização nas zonas adjacentes

àquela em que ele, Diogo Relvas, é rei e senhor?

2 Cf. Saber durar (1926-1949) e Portugal depois da guerra: Estado velho, Mundo novo (1959-1974) In
História de Portugal, vol. VI1 - O Estado Novo. Direção de José Mattoso. Lisboa, Editorial Estampa, 1998.
3 Cf. TORRES, Alexandre Pinheiro. Jorge Amado, precursor do neo-realismo. In Romance: o mundo em
equação. Lisboa, Portugália Editora, 1967, p.204.
4 Cf. LAFETÁ, João Luiz. Estética e ideologia: o modernismo em 1930. In Argumento. Rio de Janeiro, Paz e
Terra n°2, novembro de 1973, p.25.

e um

e realimentara o salazarismo. Além disso, a guerra colonial, iniciada anteriormente,

como principal bandeira a autonomia das antigas colónias portuguesas na África, se

intensificava de modo que não só interrompeu a carreira política de Marcelo Caetano, como

decretou o fim do Estado Novo, que caiu sem resistência em 25 de abril de 1974, quando
começa o processo de restauração da democracia no pais? Tal contexto histórico

encontra paralelo no espaço da ficção, através das imagens literárias focadas pelos escritores

regionalistas, especialmente do Nordeste brasileiro, e pelos ficcionistas portugueses filiados

ao Neo-Realismo.
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1.1- Origens e antecedentes

Como os colonizadores, os movimentos artísticos invadem o território literário,
contestam o sistema vigente e se impõem, quer pela força quer pela ordem renovadora que

trazem consigo. Isso tem sido assim desde a Antiguidade clássica até hoje, ora tomando a

tradição greco-latina como referência, ora a herança medieval como exemplo. Com o

Regionalismo nordestino e com o Neo-Realismo português, contemporâneo seu, tal

comportamento não foi diferente  nem o poderia ser, seja pela evolução do sistema literário

comum, seja pelo próprio contexto sóciocultural e histórico em que se inserem.

5 A literatura no Brasil 3. ed. Direção Afrânio Coutinho. Rio de Janeiro, José Olympio Editora, 1986, p. 279.
6 Movimento artístico que nasceu em torno da revista Presença, em Coimbra, tendo em José Régio um dos seus
líderes.

Nessa ordem, baseado na periodização que os movimentos literários do sistema em

apreço tomaram, o Regionalismo do Nordeste brasileiro, ao lado dos vínculos com a tradição

regionalista do século XIX, representa uma resposta ao Modernismo de 1922, ainda que se

tenha desenvolvido à luz dos princípios estéticos postos em prática por tal modernismo,5

assim como o Neo-Realismo português constitui uma reação ao Presencismo.6 Isso significa

dizer que ambos os movimentos retomam e atualizam a seu tempo a tradição do romance e da

poesia de intenção social. Tradição esta que vem do Romantismo, numa atitude de ruptura e

O conceito de sistema literário comum, no sentido aqui empregado e defendido, é o de

um sistema transnacional de criação que, no modelo português, tem início oficial em 1198

com a cantiga de amor, atribuída a Paio Soares de Taveirós, denominada Cantiga de

Guarvaia, também conhecida por Cantiga da ribeirinha, endereçada a Maria Pais Ribeiro,

favorita de D. Sancho I. No caso brasileiro, por virtude do “achamento” e da tomada de posse

da nova terra, de modo particular com a Carta de Pero Vaz de Caminha, concluída e

enviada ao Rei de Portugal, D. Manuel, em 2 de maio de 1.500. A partir de então, num lento

processo de organização autónoma e independente, começa a tradição literária luso-brasileira.

e com o
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o presente opõe-se ao passado, mas deriva dele,à medida que

Nesse sentido, deve-se a Alexandre Herculano e a Franklin Távora o ponto de partida

que levou a literatura luso-brasileira à ficção de cunho regionalista. Em O pároco da aldeia,
do primeiro, publicado em O Panorama (1844), delineiam-se os contornos do quadro da vida
campesina que em As Pupilas do senhor reitor (1867) de Júlio Dinis, tem a moldura

definitiva.

De maneira semelhante, coube ao escritor cearense supracitado iniciar a narrativa de

feições regionais, no Brasil, abrindo o caminho, o qual, na opinião de Lúcia Miguel Pereira,

vai ser seguido por “uma linhagem ilustre”, representada por Afonso Arinos, Simão Lopes

Neto, Valdomiro Silveira, Euclides da Cunha e Monteiro Lobato, os quais vão encontrar na
8“geração de 30” o ponto triunfante de chegada.

de continuidade,

perpetuando-o.7

7 Cf. GIDDENS, Anthony. Capitalismo e moderna teoria social. Lisboa, Editorial Presença, 1994, p.302.
8 Cf. Regionalismo. In Prosa de ficção (de 1870 a 1920). Belo Horizonte, Itatiaia; São Paulo, EDUSP, 1988, pp.
175-220.
9 SARAIVA, Antônio José, e LOPES,Oscar. História da literatura portuguesa 9. ed. Porto, Porto Editora,
1976, p.771.

Nesse contexto, ao contrário de Almeida Garrett, introdutor do Romantismo em

Portugal, porém considerado um intelectual de formação neoclássica, Herculano formou-se,

intelectual e literariamente, dentro do domínio vigente do Romantismo. Em razão disso,

abraçou uma das linhas de força da referida corrente literária, o nacionalismo, e tomou os

motivos sociais como tema, indo cm busca das origens da nação portuguesa. Desse modo, na

composição das novelas, Herculano assimilou o interesse pela especulação histórica, e o fez,

de maneira que sua novelística acabou por abarcar o conjunto da Idade Média portuguesa,

desde o domínio árabe até a formação da nacionalidade.9 Introduziu, assim, o romance

histórico na literatura portuguesa, gênero romanesco que tem no escritor inglês Walter Scott

um dos principais pontos de referência.

Em O pároco da aldeia, cujo gênero literário oscila entre o ensaio e o memorialismo,

Herculano estabeleceu uma perspectiva, segundo a qual, no entender de Ana Paula Ferreira, a

realidade rústica portuguesa é focada em narrativas posteriores de caráter crítico. Nessa

perspectiva, Herculano, Almeida Garrett e Camilo Castelo Branco abrem o caminho que leva
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Este o caso, por

12 GOMES DE ALMEIDA, José Maurício. A tradição regionalista no romance brasileiro. Rio de Janeiro,
Achiamé, 1981, pp.25-26.
13 Entre os vários autores que tratam do assunto, orientamo-nos por Neroaldo Pontes de Azevedo, em sua obra
Modernismo e Regionalismo: os anos 20 em Pernambuco. João Pessoa, Editora Universitária - UFPB, 1996.
14 AZEVEDO, Neraldo Pontes de. Op. Cit. p. 151.

10 In Alves Redol e o nco-realismo português. Lisboa, Editorial Caminho, 1992, p.66.
11 LAFETÁ, João Luiz. Estética e ideologia: o modernismo de 1930. In Argumento. Rio de Janeiro: Paz e
Terra n° 2, novembro de 1973, p.25.

Tal como o Modernismo de 1922, antecedido por eventos culturais como a exposição

da pintora Anita Malfatti, em 1917, e a consagração de autores do porte de Lima Barreto e

Monteiro Lobato, o Regionalismo nordestino também foi antecedido por manifestações

artísticas, entre os quais, a criação da Revista do Norte, em 1923, a plaquete A arte

moderna, no mesmo ano, o Livro do Nordeste, em 1925, e, de modo particular, o Centro

Regionalista do Nordeste, fundado em 1924, responsável pela realização do Io Congresso

Regionalista do Nordeste, de onde saiu o Manifesto regionalista, de 1926, atribuído a

Gilberto Freire,13 manifesto esse que acabou servindo de roteiro programático para a futura

geração de 1930.14 Convém lembrar que a campanha em defesa do Regionalismo, liderada

pelo sociólogo Gilberto Freyre, de um modo geral, ia de encontro à proposta futurista, nome

que se dava ao que hoje conhecemos por Modernismo, então defendida em Pernambuco pelo

jornalista Joaquim Inojosa. Entretanto, quando os ânimos, antes acalorados entre regionalistas

e futuristas, começaram a arrefecer, oportunizando uma convivência relativamente pacífica, os

à literatura luso-brasileira de intenção social, intervencionista, por vir.10

exemplo, da produção do Regionalismo e do Neo-Realismo em questão.

Herdeiro da tradição regional que vem de Franklin Távora e de José de Alencar, o
Regionalismo do Nordeste brasileiro, como já foi dito, representa uma resposta ao

Modernismo de 1922, com uma diferença, uma vez que, enquanto o modernismo paulista

respondia e correspondia ao “surto industrial dos anos de guerra, a imigração e o consequente

processo de urbanização por que passávamos nessa época,”" o Regionalismo nordestino

“assume o papel de um resgate, pela literatura, do património ameaçado,”12 em face da

decadência da cultura canavieira da região. Daí, enquanto no primeiro momento o destaque

das discussões diz respeito ao projeto estético, no segundo, a ênfase vai recair sobre o projeto

ideológico, passando-se então a discutir a função da Literatura, o papel do escritor e as

relações da ideologia com a arte.
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Visto por outro ângulo, o movimento em apreço representa a reação portuguesa aos

conflitos sociais que estavam ocorrendo lá fora e repercutiam dentro do país, entre eles o

nazismo alemão e o fascismo italiano (já referidos), a partir dos quais, foi traçado o eixo

Berlin-Roma-Tóquio, responsável pela guerra civil em Espanha, acelerando-se o processo que

O Modernismo havia, portanto, cumprido seus propósitos; todavia, em outras partes do

país, novos grupos apresentavam problemas que reclamavam diferente solução. Diante disso,

em 1928, o romance A Bagaceira, de José Américo de Almeida, iniciava o ciclo da prosa de

ficção nordestina, a qual iria ganhar expressão na escrita de Rachel de Queiroz, Jorge Amado,

José Lins do Rego e Graciliano Ramos. Desenvolvia-se, assim, o Regionalismo do Nordeste

brasileiro à luz dos pressupostos estéticos do Modernismo, conforme atesta o prefácio
intitulado Antes que me falem, do romance inaugural do movimento acima citado, abrindo o

caminho para o que se convencionou chamar de romance do Nordeste.

15 ABDALA JÚNIOR, Benjamin. A escrita neo-realista. São Paulo, Ática, 1981, p.l.
16 FERREIRA, Ana Paula. Alves Redo! e o neo-realismo português. Lisboa, Editorial Caminho, 1991, p.65.
17 Idem ibidein, p.20.

Desse modo, a expressão neo-realismo, antes de nomear uma corrente literária

historicamente datada, indica a existência de um movimento similar anterior, no caso, o

Realismo do final do século XIX. Desta feita, o prefixo neo não apenas sugere a novidade que

tal corrente vai assumir, como também indica a ruptura que pretende instaurar nas letras

lusitanas.16 Assim, visto por esse prisma, o Neo-Realismo é a um só tempo interpretação de

um mundo e interpretação de si mesmo, especialmente como discurso e forma artística.17

resultados foram chegando, positivamente. Desse entendimento, Ascenso Ferreira fez chegar
ao público sua arte poética, inserida no espírito modernista e regional, simultaneamente, ao

mesmo tempo que levava adiante a ação em defesa do modernismo iniciada por Inojosa.

Outros autores, com propostas semelhantes foram revelando-se e em seguida conquistando o

reconhecimento nacional, como o dos poetas Joaquim Cardozo e Jorge de Lima, por exemplo.

Em sintonia com o que vinha acontecendo na literatura comprometida com o social,

nos Estados Unidos, na América Latina, inclusive no Brasil, juntamente com o cinema italiano
da época, “a partir da produção-paradigma ‘ladrões de bicicleta', de Vittorio de Sica”,15 surge

o Neo-Realismo em Portugal.
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no

A par disso, foi por via brasileira que chegaram “os estímulos mais especificamente

literários”, através da prosa de ficção de Jorge Amado, José Lins do Rego, Graciliano Ramos,

Amando Fontes e Érico Veríssimo, assim como da tradução de autores soviéticos, norte-

americanos e latino-americanos, igualmente integrantes da proposta literária de intervenção

social.

Coimbra mais uma vez serviu de ambientação por onde circulou boa parte da geração

de 1940. Em geral estudantes universitários, os quais divulgavam os fundamentos do novo

credo em jornais e revistas do país, tais como O Diabo, Vértice e Sol Nascente.

A crítica especializada tem situado o Neo-Realismo português em duas fases distintas,

porém complementares. A primeira teria como marco inicial a publicação de Gaibéus, de

Alves Redol, em 1939; a segunda, por ocasião do lançamento do romance Mudança, de

Vergílio Ferreira, em 1950.24

ao mesmo tempo que se inscreveu na arte militante

Nesse sentido, coube à Geração de 1940 o papel de

Seus representantes, em sua maioria remanescentes da

pequena burguesia, quase todos nascidos no começo do século XX, herdaram da geração

intelectual anterior as decepções da Primeira República.21 Adversários ideológicos do

Integralismo Lusitano, ao qual se deve à contra-revolução de 1926, os precursores do Neo-

Realismo e depois seus cultores resvalaram para uma prática literária diametralmente oposta

àquelas assumidas pelo primeiro e pelo segundo modernismo em Portugal.22 Desse modo, o

Neo-Realismo constitui uma (re)união de três vetores interdependentes: o presencismo

dissidente, o realismo crítico e o realismo socialista, este como fundamento teórico,

entender de Mário Sacramento.23

resultou na Segunda Guerra Mundial,18

procedente do romantismo social.19

estabelecer a “escrita neo-realista”.20

18 SACRAMENTO, Mário. Fernando Namora. Lisboa, Ed. Arcádia, 1967, p.65.
19 FERREIRA, Ana Paula. Op. Cit. p. 26.
20 A expressão de Benjamin Abdala Júnior, autor da obra homónima, anteriormente citada.
21 SACRAMENTO, Mário. Op. Cit. p.51.
22 Trata-se do Orfismo e do Presencismo, em 1915 e 1917, respectivamente, segundo Carlos Reis, na introdução
à Uma abelha na chuva. Coimbra, Livraria Almedina, 1980, p. 13.
23 Op.cit. p. 68.
24 Entre os vários autores que tratam do assunto, orientamo-nos por Alexandre Pinheiro Torres, na obra O
movimento neo-realista em Portugal na sua primeira fase. Lisboa, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa,
1983.
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No campo literário, esse período assinala o retorno do culto ao existencialismo. Entre

os escritores que, inicialmente, haviam-se interessado pelo Neo-Realismo, Vergílio Ferreira

toma-se um dos principais representantes da nova tendência.

Tal divisão corresponde, direta e indiretamente, à ideologia predominante em cada um

dos períodos e ao posicionamento assumido por seus principais protagonistas. Na primeira

fase, por exemplo, evidencia-se a reação à “arte pela arte” presencista. Daí o “grito de alarme

e combate” de que trata Ana Paula Ferreira, ao situar o movimento em questão na tendência

mundial da arte revolucionária dos anos de 193 0.25 A segunda fase, ao contrário, reflete as

tensões sociais e psicológicas advindas com a Guerra Fria, nos anos de 1950, quando o destino

da humanidade estava nas mãos dos Estados Unidos e da antiga União Soviética, então

maiores potências mundiais. Ambos, detentores do controle do arsenal bélico e atómico.

Quanto aos pressupostos básicos do movimento em apreço, lembramos os “pontos de

vista comuns” que uniam aquela “meia dúzia de indivíduos”, a que alude Mário Dionísio no

artigo S. O. S - Geração em perigo.26 Tais pontos de vista, segundo Alexandre Pinheiro

Torres, começariam pela maneira de contestar o realismo burguês do século XIX, o socialismo

utópico da Geração de 1870, propondo a substituição pelo materialismo dialético, também

conhecido por Novo Humanismo.27 Este, por sua vez, tem no Neo-Realismo “sua expressão

artístico-literária.”28 Assim, este movimento é estético e ideológico e revela a expressão

cultural de um processo histórico, económico, político e social, cujas raízes estão vincadas no

século XIX.

25 In Alves Redol e o neo-realismo português. Lisboa, Editorial Caminho, 1992, p. 11.
26 Publicada em O Diabo. n° 248, em 24-6-1939.
27 DIONÍSIO, Mário. Op. Cit. p. 60.
28 Idem, ibidem, p.65.
29 In Há uma estética neo-realista? Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1968, p.75.
30 Idem, ibidem.

No que tange à expressão estética, Mário Sacramento refere-se à técnica, à composição

e ao estilo dos escritores neo-realistas. Nesse particular, chama a atenção dos leitores para o
“conteúdo extremamente rico de insinuações sociais que a metáfora por vezes assume.”29 O

objetivo do crítico é, antes de tudo, o de “mostrar em que pode um escritor, pelo estilo,

confirmar-se como neo-realista, e em que pode o Neo-Realismo, pelas mãos dum estilista,

enriquecer a plasticidade da língua.”30
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1.2 - Corpus e metodologia do trabalho

31 Idcm, ibidcm.

Motivos semelhantes definiram a escolha do romance de estréia de Carlos de Oliveira,

embora reconheçamos que Uma abelha na chuva constitui sua obra-prima. Somam-se a isto

Todavia, como proposta ideológica e realização literária, a escrita neo-realista constitui

uma linha de resistência em face de um dos períodos dos mais controvertidos da história

recente de Portugal, que ficou conhecido por salazarismo.

Ao tecer comentários sobre o romance Casa na duna, Mário Sacramento situa Carlos

de Oliveiras entre os mais bem sucedidos estilistas dos escritores do movimento aqui em

destaque. Para o referido crítico literário, não há um estilo neo-realista propriamente dito; “há,

não obstante, um estilo de informação neo-realista.”31

As obras aqui estudadas integram o Regionalismo do Nordeste brasileiro e o Neo-

Realismo português, respectivamente. São elas: Usina e Casa na duna, de José Lins do Rego

e Carlos de Oliveira, autores que contribuíram substancialmente no estabelecimento dos

movimentos literários que representam. As edições utilizadas para o cotejo são as seguintes:

no primeiro caso, a décima edição do romance, publicado no Rio de Janeiro pela Livraria José

Olympio Editora, em 1980; no segundo, a sétima edição, revista pelo autor, publicada em

Lisboa pela Livraria Sá da Costa, igualmente em 1980.

Quanto à escolha de Usina, isto se deve ao fato de a obra assinalar, efetivamente, a

derrocada da aristocracia rural da várzea do Paraíba, fechando assim o ciclo da cana-de-

açúcar. Sem, não obstante, se deixar de reconhecer que é em Fogo morto que o autor não só

resgata e sintetiza o referido ciclo, como ainda elabora uma produção literária mais expressiva

e de melhor qualidade estética.
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União

Em Sargento Getúlio, por exemplo, o narrador conta sua experiência vivida no

interior de Sergipe, durante o final do Estado Novo, na década de 1940. Nesse período, duas

legendas políticas disputavam a preferência do eleitorado sergipano: a UDN

Democrática Nacional e o PSD - Partido Social Democrático. A primeira, em ascensão, chega

ao governo estadual em 1951; a segunda, se debate nas trincheiras da oposição.

O enredo gira em torno de uma viagem entre as cidades de Paulo Afonso, no sertão da

Bahia, e Barra dos Coqueiros, em Sergipe. Nessa viagem, o narrador-personagem tem por

missão conduzir um preso, sem, contudo, entender a razão nem o objetivo de tal operação.

não só as afinidades que se estabelecem entre as duas obras, como também “uma admiração

literária juvenil que os anos ampliaram, tornando-a mais racional.”32

Vem daí um dos nossos interesses pelo assunto, haja vista que a releitura da matéria

propicia a reconstituição do caminho que tomou a literatura de intervenção social, desde o

Romantismo, e abre a discussão em tomo dessas obras, as quais além de dialogarem com a
tradição, articulam-se com o que foi produzido posterionnente. Neste caso, basta conferir o

romance brasileiro Sargento Getúlio, de João Ubaldo Viana, editado no Rio de Janeiro, nos

anos de 1970 e do romance português Levantado do chão, de José Saramago, publicado em

Lisboa no final da mesma década, nos quais se ouvem os ecos das vozes que se levantaram em

plena vigência do Regionalismo nordestino e do Neo-Realismo.

32 LINS, Osman. Lima Barreto e o espaço romanesco. São Paulo, Ática, 1976, p.13.
33 COELHO, Nelly Novaes. 50 anos de Neo-Realismo literário em Portugal. In XIII ENCONTRO DE
PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS DE LITERATURA PORTUGUESA. Rio de Janeiro,
UFRJ, 1991, p.90.

Dessa maneira, sucedâneos da prosa de ficção realista-naturalista do final do século

XIX, de base científica, os romances em questão inscrevem-se na literatura de intervenção

social do século XX, que denominamos de neo-realista. Sendo o Neo-Realismo a expressão

artístico-literária do Novo Humanismo de raízes marxistas, o qual, “ao contrário do realismo

oitocentista, vai atribuir às falhas do sistema e não aos indivíduos a responsabilidade pelo

desequilíbrio ou injustiça social.”33 Desta forma, retoma e atualiza, a seu tempo, a tradição

que vem do romantismo social, numa atitude de ruptura e de continuidade.
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Referindo-se à produção literária da época em que o citado romance foi publicado,

Alfredo Bosi fala de “permanência e transformação do regionalismo”, identificando uma

continuidade da ficção regional, espécie de segunda linha em relação à melhor tradição do

realismo de 1930.35

Caractcrizado pelos principais acontecimentos históricos do século XX, o romance

traça um perfil da burguesia fundiária e da própria história recente de Portugal. Nesse sentido,

o romance acompanha o processo de transformação social do país.

34 AMOR1M, José Edilson de. Era uma vez o Nordeste - ficção e representação regional. João Pessoa: UFPB,
1998, (Tese de doutorado), p. 80..
35 In História concisa da literatura brasileira. São Paulo. Cultrix, 1989, p. 481.

De maneira semelhante, Levantado do chão conta a estória de uma família de

trabalhadores rurais da região do Alentejo, no Sul de Portugal. Trata-sc de uma denúncia da

exploração dos trabalhadores e do desemprego, assim como uma tomada de consciência por

parte dos homens do campo, que passam a lutar em defesa do trabalho e em favor dos seus

direitos, como as oito horas de jornadas e a posse útil da terra.

Saga da vida aientejana, Levantado do chão inova e renova a escrita, a linguagem e a

narrativa que vem da experiência de sucessivas gerações de poetas e prosadores portugueses.

Além disso, o romance tem sido comparado ao que de melhor se tem produzido na ficção

brasileira e da América Latina, não raro, sendo colocado ao lado de obras-primas de

Guimarães Rosa e de Gabriel Garcia Marques.

Nessa atmosfera, o espaço físico e geográfico - o sertão nordestino, ocupa lugar de

relevo para as manifestações da dominação das oligarquias de extrema violência. No campo

político, as imagens do Nordeste seco e dependente são escamoteados para falsear o discurso

supostamente crítico, “mas verdadeiramente clientelista e conservados - o das elites locais.”34

Assim, da violência policial e conseqiiente intervenção do Estado, nutre-se a tensão da

narrativa.

A personagem em apreço é um profissional violento. Todavia, sua violência tem raízes

históricas: trata-se da violência praticada contra as instituições púbicas, em nome da ordem

policial.
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literariedade.

Nessa perspectiva, retomando ao Regionalismo e ao Neo-realismo. tais movimentos

literários vão ultrapassando fronteiras e construindo seu próprio caminho, deixando atrás de si

as marcas do percurso traçado no território literário em questão.

Assim, o nosso propósito é o de analisar Usina e Casa na duna, estabelecendo um

paralelo entre os dois romances. Nossa leitura fundamenta-se nos estudos literários e nos

princípios da literatura comparada, principalmente em sua abordagem estética e intertextual.

Nesses termos, tal qual Sargento Getúlio, Levantado do chão pertence à literatura de

resistência, que constitui uma das principais características da produção artística da década de

1970. Desse modo, ambos os romances filiam-se à tradição que vem de A Bagaceira e de

Gaibéus, os quais têm em Usina e Casa na duna seus exemplares mais representativos.

36 Informações fornecidas pela ProP Dr” Benilde Justo Caniato, docente da FFLCH da USP.
37 SOUZA, Eneida Maria & MIRANDA, Wander Melo. Perspectiva da literatura comparada no Brasil. In
Literatura comparada no mundo: questões e métoos. Org. Tânia Franco Carvalhal. Porto Alegre,
L&PM/VITAE/AILC, 1997, p.41.
38 Idem, ibidem.
39 TEXTE, Joseph. Os estudos de literatura comparada no estrangeiro e na França. In Literatura
comparada: textos fundadores. Org. Eduardo F. Coutinho e Tânia Franco Carvalhal. Rio de Janeiro, Rooco,
1994, p.3l.

Estabelecida oficialmente como disciplina nos currículos universitários, a literatura

comparada data do século XIX, tendo surgido na Alemanha.39 Entretanto, a origem dos

estudos comparativos se perde na aurora dos tempos. Desta feita, embora fosse possível

Por abordagem estética, entende-se a escrita neo-realista eleita pelos escritores em

apreço, estética então reelaborada a partir da matriz homóloga oitocentista, que teve em Eça

de Queirós e Machado de Assim seus expoentes mais expressivos, em termos de literatura de

língua portuguesa. Quanto ao aspecto intertextual, partimos do conceito formulado por Julia

Kristeva em Os diálogos de vários escritores, motivado pelo conceito de dialogismo de

Mikhail Bakhtin,36 uma vez que desempenha papel fundamental “ao desvincular o discurso

literário de um caráter fechado e auto-suficiente, abandonando-se os critérios restritivos de

”37 desenvolvido por Jakobson, em favor da ampliação do conceito de texto.38

Todavia, não deixamos de levar em consideração as novas tendências dos estudos

comparativos que atualmente se encaminham na direção do campo de domínio intercultural,

em que a comparação vem sendo feita não só entre textos literários mas também entre várias

modalidades artísticas, tais como literatura e cinema, cinema e pintura, pintura e escultura etc.
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Nessa ordem, enquanto Van Tieghem considera como objeto da literatura comparada o

estudo das diversas literaturas em suas “inter-relações”, Wellek considera que, em termos de

estudos comparativos, ainda não se estabeleceu um objeto de estudo distinto nem tampouco

uma metodologia específica.42

Pela natureza específica deste trabalho, não cabe aqui o comentário sobre a evolução

diacrônica da literatura comparada desde o Renascimento até hoje. Isto, porém, não nos

impede de registrar que a referida disciplina chegou à metade do século XX com seus estudos

polarizados entre dois centros acadêmicos de projeção internacional: a Escola Francesa e a

Escola Americana; a primeira representada, entre outros, por Paul Van Tieghem; a segunda

por René Weller.

A partir dos anos 1970, na opinião de Eduardo F. Coutinho, o centro de preocupações

dos estudos comparados deslocou-se para o âmbito de grupos minoritários, cujas vozes

começaram a se levantar com mais vigor, buscando foros de debates para formas alternativas

de expressão. Em conseqiiência disso, categorias como literatura chicana, afro-americana e

feminina, passaram a integrar a ordem do dia, na pauta dos estudos comparativos e, de igual

40 Idem, ibidem, p. 28.
41 Idem, ibidem, p. 16.
42 Idem, ibidem, p. 108.

estabelecer comparações entre Homero e Virgílio, tais comparações não obedeceram a um

método rigoroso, o que só aconteceu a partir do século XV.

Com efeito, somente depois do Renascimento greco-Iatino os romanos estabeleceram

as bases para o método comparativo na Europa, quando então as nacionalidades já se
constituíam como grupos distintos, devidamente separados pela origem étnica, pelas

instituições e pela raça.40 Portanto, é dentro dessa conjuntura que surge a concepção de

literatura nacional, antes inserida no contexto da história da literatura universal,

principalmente durante a Idade Média, sendo atribuído a Dante Alighieri a concepção que

marca o começo da nossa era, em particular depois que escreveu De vulgari eloquio, o

autor da Divina comédia marcava o ponto de partida da natureza da linguagem, como quer

Posnett.41
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modo, blocos como literatura oriental, africana ou latino-americana, revelaram-se, adquirindo
uma feição reclamando (ou reivindicando) novos paradigmas.43

É nessa perspectiva que desenvolveremos o presente trabalho. Nesse sentido, nossos

estudos, repetimos, fundamentam-se nos princípios da literatura comparada como corrente

hermenêutica que favorece “los despazamientos textuales, la estratégia de inscrpiciones e
inversones, por um proceso de escritura que asume tanto la semejanza como la diferencia”.45

Daremos ênfase à construção do texto como resultado de outros textos, por meio de um

trabalho poético de absorção e transformação dentro da produção de cada uma das narrativas

em foco, as quais confrontaremos, de maneira que estabeleceremos algumas linhas de
desenvolvimento da escrita neo-realista no contexto luso-brasileiro.46

43 Cf.Litcratura comparada, literaturas nacionais e o questionamento do cânone. In Revista Brasileira de
Literatura Comparada, Rio de Janeiro, n° 3, p.87-95, 1996.
44 Ein Literatura comparada, editada em São Paulo, pela Ática, em 1986, Tânia Franco Carvalhal trata do
assunto, com competência e senso de responsabilidade.
45 BEHAR, Lisa Block de. Tentativas comparadas em Uruguay: la imaginación entre dos dedios. In
Literatura comparada no mundo: questões emétodo. Org. Tânia Franco Carvalhal. Porto Alegre,
L&PM7V1TAE/AILC. 1997, 161.
46 Cf. ABDALA JÚNIOR, Benjamin. In A escrita neo-realista. São Paulo, Atica, 1981, p35.

No inventário luso-brasileiro vários nomes se destacam na lista dos pioneiros dos

estudos em questão, entre os quais, Jorge de Sena, Jacinto do Prado Coelho, Hemâni Cidade,

Eugênio Gomes, Augusto Meyer e Otto Maria Carpeaux.44 Todavia, é a partir da fundação da

Associação Brasileira de Literatura Comprada, em 1986, e da Associação Portuguesa

congénere, no ano seguinte, que os estudos em apreço passaram a ser desenvolvidos mais

intensamente em nossas letras.
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2. O engenho arrancado de suas bases e a casa sobre o dorso da duna

Constitui uma prática habitual, no meio acadêmico, dividir e classificar a produção

artística dos autores, segundo a natureza e o gênero a que, por convenção, pertencem. Em se

tratando de um escritor cuja obra apresenta tema variado e tipologia romanesca diversificada,

é ainda comum subdividi-la em fases, ciclos ou equivalentes. Isso acontece, por exemplo, com

a prosa de ficção assinada pelo escritor paraibano José Lins do Rego.

47 A propósito do assunto, conferir a classificação proposta por José Aderaldo Castello, no livro José Lins do
Rego - modernismo e regionalismo. São Paulo, Edart, 1961.
48 Tal informação encontra-se na “Nota” que José Lins escreveu para a primeira edição de Usina, em 1936.
Quanto ao referido ciclo, trata-se de um conjunto dr cinco romances publicados entre 1932 e 1936, como segue:
Menino de engenho, Doidinho, BangOê, O moleque Ricardo e Usina. A esse conjunto, acrescenta-se Fogo
morto, publicado em 1943.
49 Cr. Regionalismo. In A literatura no Brasil. 3. Ed. Direção, Afrânio Coutinho. Rio de Janeiro, José Olympio
Editora, 1986, p.341.
50 Fato observado por José Sérgio Leite Lopes, e citado por Sônia Lúcia Ramalho de Faria Bronzeado, em A
legitimação do popular no processo narrativo de Pedra bonita e Cangaceiros In: José Lins do Rego.Org.

Tendo surgido no cenário da literatura nacional por ocasião do Regionalismo

nordestino, na década de 1930, sua obra desenvolve-se em duas direções: uma tematiza a

região de origem; outra é ambientada em terras diferentes.47 Da primeira fazem parte os
romances que integram o que o próprio ficcionista denominou de “Ciclo da cana-de-açúcar,”48

tendo como ambientação o Nordeste úmido da várzea do Paraíba, “com os seus cabras do eito,

os seus mestres carpinas, as suas negras serviçais para o trabalho e para o amor, os seus

senhores de engenho.”49 Indiscutivelmente, o ciclo da cana-de-açúcar representa a principal

linha de força da produção literária do escritor em apreço. Da segunda, tem-se meia dúzia de

romances de diferentes matizes, ambientados tanto no Nordeste sertanejo quanto em outras

regiões do país.

Desse modo, tomando-se como referência o conjunto do citado ciclo, nota-se que, nos

três primeiros romances denominados, respectivamente, Menino de engenho, Doidinho e

Bangiiê, a narrativa se desenvolve sob um único ponto de vista, enquanto nos outros, tais

como O moleque Ricardo, Usina e Fogo morto, o foco narrativo desloca-se para um

narrador em terceira pessoa.50 Nesse sentido, em que pese a posição privilegiada do narrador,

Rego.Org
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Eduardo F. Coutinho e Ângela Bezerra de Castro. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira; João Pessoa, Edições
Funesc, 1981, p.338.
31 COUTINHO, Eduardo F. A relação arte/realidade em Fogo morto. Idem, ibidem, p.432.

o qual serve de elo comum entre os três primeiros romances, isto é, Carlos de Melo, neto do

Coronel José Paulino e herdeiro do domínio patriarcal que enfoca, a visão do mundo é

unilateral, e, por isso mesmo, limitada, principalmente pelo fato, de a realidade ser filtrada

por uma só pessoa, a qual se identifica com o próprio autor. É diferente, portanto, do que

acontece com os outros três romances, cujo universo diegético é composto a partir de vários

pontos de vista.51

Como o romance em apreço tem como propósito o de contar a transformação do

engenho em usina, marcando o fim dos bangiiês e consequente decadência da aristocracia

canavieira, a narrativa não aprofunda tais questões, limitando-se a arrematar o que aconteceu

depois que “Carlos de Melo deixou o Santa Rosa,” fugindo da responsabilidade e entregando

o património da família aos parentes. Por essa razão, sete anos depois da publicação de Usina,

isto é, em 1943, José Lins do Rego retoma o fio da meada e escreve Fogo morto, no qual fez

a síntese do ciclo da cana-de-açúcar, de tal maneira elaborada que o citado romance passa a

constituir a obra rnais representativa do romancista em questão.

Dessa maneira, Usina não aparece na historiografia literária brasileira como uma

espécie de diário de família; ao contrário, Usina se apresenta no Regionalismo do Nordeste

brasileiro, como uma obra que absorve o legado anterior e transforma em crónica do seu

tempo, para registrar o que sucedeu no campo da produção económica com a chegada do

capitalismo.

Assim, enquanto Menino de Engenho, Doidinho e Banguê retratam o cenário

canavieiro da várzea do Rio Paraíba, pondo em relevo, entre outras, as questões sociais,

económicas, culturais e políticas, para revelar as imagens de Carlos de Melo, do Coronel José

Paulino e do Engenho Santa Rosa, Usina vai além e investiga as causas que teriam levado à

transformação do antigo engenho em fábrica. Mais do que isso: depois de traçar o perfil da

Usina Bom Jesus e situá-la no contexto socioeconômico a que está inserida, oferece as pistas

que conduzem o leitor à descoberta dos prováveis motivos que definiram o fracasso do

empreendimento.
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2.1 - Usina, sol de pouca duração

Vem do próprio autor a primeira matéria analítica acerca do romance em pauta. Tal

matéria encontra-se na Nota que José Lins do Rego escreveu para a primeira edição do

romance, de onde retiramos o seguinte fragmento: “Depois do Moleque Ricardo veio Usina,

a historia do Santa Rosa arrancado de suas bases, espatifado, com máquinas de fábricas, com

moendas gigantes devorando a cana madura que as suas terras fizeram acamar pelas várzeas.”

Nessa ordem, enquanto o ciclo da cana-de-açúcar, em seu conjunto, traça a linha de

ascensão, apogeu e decadência da aristocracia canavieira nordestina, Usina, em particular, não

só narra a transformação do engenho Santa Rosa em usina Bom Jesus, mas também assinala o

fim do engenho de açúcar, o qual, desde a colónia representava a principal fonte de produção

no Nordeste. Talvez seja por isso o “menos estimado” dentre os romances que compõem a
série, na opinião de Hélio Pólvora, o qual dedicou um artigo ao livro em apreço.54

Com efeito, Usina não encerra o ciclo da cana-de-açúcar; arremata-o, no dizer de José

Aderaldo Castello.53 Razão pela qual, anos depois o autor volta à fonte e recolhe o material

com que escreve Fogo morto, sua “obra síntese”, no entender do citado crítico literário.

O romance aqui estudado é o penúltimo do ciclo da cana-de-açúcar. Trata-se de Usina,

obra que retrata uma das últimas etapas do processo de decadência da aristocracia rural

nordestina, sem meios para competir em igualdade de condições com as empresas que vão
sendo instaladas na região canavieira, com “um ar de quartéis em terras conquistadas,”52 e

passam a deter o controle da produção de açúcar, com uma tecnologia moderna. Daí por

diante, a antiga estrutura patriarcal de produção foi substituída pelo sistema produtivo movido

pelo capital.

O romance divide-se em duas partes: O retorno, com quatro capítulos, e Usina, com

trinta e um, totalizando trinta e quatro capítulos. A primeira parte prolonga a estória do

moleque Ricardo, protagonista do romance anterior, a partir da prisão do moleque, na

32 FREYRE, Gilberto. Região e tradição. Rio de Janeiro, Ed. Record, 1968, p. 126.
33 A literatura brasileira. Origem e unidade. São Paulo, Edusp, 1999, vol. II, p.312.
34 Permanência em Usina. Op. Cit. nas notas 23 e 24.
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companhia dos camaradas, num movimento grevista; a segunda tem como fio condutor a

narrativa da usina propriamente dita.

A experiência adquirida pela personagem em foco antecipa o que vai ocorrer na

segunda parte do romance; dessa vez de maneira não só mais radical, como também de forma

mais intensa. Assim, o que acontece a Ricardo, por ocasião do retomo à terra, chama a

atenção do leitor para o fato de que mais do que uma simples volta, o que se evidencia mais

claramente é a passagem do tempo, assim como as mudanças daí decorrentes.

Personagem emblemática, Ricardo ocupa lugar de destaque na narrativa em questão,

seja para constituir o núcleo da primeira parte, seja para dividir com o narrador a tarefa de

contar a estória do engenho em processo de estagnação. Estagnação esta, que constitui um dos

assuntos que alimentam a segunda e última parte do romance.

Em O retomo, o narrador conta a volta de Ricardo ao engenho Santa Rosa, depois de

tecer comentários acerca da experiência que passou a personagem durante a temporada em

que esteve fora, desde o trabalho no comércio, na estrada-de-ferro, no ativismo sindical, na

reclusão em Fernando de Noronha etc. Nesse sentido, sete anos decorrem entre a saída e a

volta, tempo suficiente para que se processassem profundas mudanças, tanto no mundo

interior quanto em volta da personagem, razão pela qual “o coração do negrinho de outrora

voltava murcho, como se um bicho qualquer tivesse chupado tudo o que ele tivesse de

seiva.” (p.4). Dessa maneira, enquanto o trem corria, ele, Ricardo, sentado em um banco de

segunda classe, ia observando as “chaminés de usina, altas como torres, de tijolos encarnados,

bem diferentes dos bueiros brancos dos engenhos.” (p. 35-36).

Dessa maneira, ao contrário dos arautos, cuja função principal era anunciar

solenemente a guerra e proclamar a paz, o prolongamento da estória do moleque funciona

como um contracanto que tem como propósito o de prenunciar o que vai suceder

posteriormente. Assim, o que poderia ser entendido como uma espécie de digressão, da parte

do narrador, acaba adquirindo uma dimensão que se quer epifânica, isto é, reveladora. Tal feto

por si só justifica a presença da personagem-título do romance anterior na presente obra. Por

outra via, a experiência adquirida por Ricardo, em suas andanças, no trabalho, na greve ou na

prisão, reproduz as tensões sociais que vão aparecer na segunda parte de Usina, o que não só
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Por esse motivo, não concordamos com o ponto de vista do autor de Regionalismo,

matéria que integra a obra A literatura no Brasil, citada anteriormente, para quem, referindo-

se ele mesmo à segunda parte de Usina, “o que vem antes é um adendo desnecessário e fraco

do livro anterior.” Depois, não se trata de analepse pura e simples, isto é, de uma tentativa de

resgatar o passado, anacronicamente, mas de uma espécie de recurso anafórico, por meio do

qual, o narrador procura manter viva a memória do moleque Ricardo, colocando a personagem

do romance homónimo em circulação.

Na sequência, vêm de mais de uma perspectiva as imagens do engenho que se

transforma em fábrica. Todas elas, porém, informam sobre o projeto da família como também

o empenho de todos, no sentido de levar adiante a proposta, conforme indicam os fragmentos

abaixo, os quais apresentam a “certidão de nascimento” da usina Bom Jesus:

Depois que Carlos de Melo deixou o Santa Rosa, fugindo dos pavores que o

atormentavam, entregando o seu património aos parentes, o velho engenho se transformou de

alto a baixo.

A família queria uma usina, alcançar o progresso, igualar-se com outras, que haviam

subido de condição, com as turbinas e vácuos.

O Dr. Juca, do Pau-D'Arco, enfeixava em suas mãos todos os poderes dessa

transformação. Era ambicioso. (...) A São Félix, ali a dois passos, enriquecera em poucos anos

aos seus proprietários, (p.40).

55 TAVARES, Paulo. Introdução. In: Criaturas de Jorge Amado São Paulo, Livraria Martins Editora S.*,
1969, p.XI.
56 Tomando Machado de Assis,como exemplo no sistema brasileiro, verifica-se que certas personagens transitam
em mais de uma obra. Entre outros, o Conselheiro Aires, presente em Esaú e Jacó, de 1904, e depois no
Memorial, de 1908.

Tal expediente literário vem de Balzac, escritor francês que pôs em funcionamento o

sistema de fazer voltar à ação nas novas histórias personagens de narrativas anteriores.55

Depois disso, o fenômeno tomou-se uma prática recorrente, desde o Romantismo até hoje.56

justifica o retomo, mas também estabelece uma relação dialógica extremamente eficaz na
trama narrada de que toma parte.
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A ambição do Dr. Juca e a força da concorrente apontam as etapas que passou a Bom

Jesus e definem o desenvolvimento da narrativa. Nesse processo, o narrador assume papel de

relevo à medida que capta, filtra e seleciona as imagens focadas, com as quais vai

apresentando as tramas, tecendo o texto e compondo a obra.

A vida para D. Dondon tinha mudado, não havia dúvidas. No outro tempo era bem

diferente. Marido e mulher viviam mais juntos. Ela se sentia mais feliz naqueles tempos do

Pau-D'Arco, com os filhos pequenos e Juca saindo para o serviço, sem aquelas preocupações

de agora. (...) As parentas da usineira invejavam-lhe a sorte. Tinha ela casa rica na cidade,

automóvel para andar, filhos nos colégios caros, mas aonde estava a felicidade, o seu gosto de

mandar em casa, de fazer as coisas, a sua horta? (p.44).

Para o leitor não receber imagens por apenas um ângulo de visão, mesmo que essas

imagens sejam focadas por um narrador em terceira pessoa, comparecem outras vozes, entre

as quais, a de D. Dondon. D. Dondon é o modelo por excelência da dona de casa fina e

recatada; submissa, porém consciente do papel e do espaço que ocupa: vela pela família e zela

pela tradição que representa. Contudo, de uma simplicidade a toda prova. “Uma santa”, na

concepção do marido, de alguns parentes e da criadagem. Como tal, ouve, atende, acolhe e

intercede por aqueles que lhe pedem ajuda. Representa, assim, o traço de união entre os vários

estamentos representados, desde a classe dominante a que pertence até á esfera da criadagem.

Por meio de monólogos internos e das articulações com o mundo em volta, o leitor vai

tomando conhecimento não só dos pontos de vista da usineira como também dos contrapontos

que alinhavam as reformas impostas pelo novo quadro:

Como o herói de Dostoievski (analisado por Mikhail Bakhtin),57 a autoconsciência de

D. Dondon é basicamente dialogada; isto é, está voltada para o mundo externo, o que significa

que, por um lado volta-se intensamente para si mesma, por outro, dirige-se para um terceiro.

57 In Problemas da poética de Dostoievski. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1997, pp. 256-272.

Como as terras do Santa Rosa tivessem crescido aos olhos da São Félix, “apareceu o

tio Juca e os parentes todos coligados” (p.41) para enfrentá-lo. Assim nasceu a Usina Bom

Jesus, da “fraqueza, da luta entre a São Félix gananciosa e a família do velho José Paulino,

querendo resistir à invasão que vinha de fora.” (Idem, ibidem).
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Em posição diferente, o olhar de Ricardo foca o mundo do trabalho. Enquanto D.

Dondon simboliza a classe dominante, Ricardo representa a classe dominada e, como tal,
observa a vida em volta com os olhos de quem faz parte do povo e não como quem olha de

dentro da casa-grande. Em razão disso, as primeiras imagens que chamam a sua atenção são as

mudanças que se operam no âmbito externo, mas que interferem na vida privada das
personagens, especialmente daquelas que vivem em condição subalterna:

Ricardo foi se chegando. E com pouco viu a usina, nua, amarelada, de chaminé
comprida, com um fomaceiro saindo pelas telhas de zinco. Trens de cana espichavam-se pela
antiga bagaceira. (...) O moleque ficou um tempão olhando para tudo. Um povo que ele não

conhecia, conduzia burros, descarregando carroças de cana. (...) O moleque queria ver a sua
gente. E foi saindo para a casa-grande e não viu rua. (...) Olhou para a cozinha e viu as grades
de ferro. Teria se enganado, teria saltado noutro lugar ? (p.74).

Essa diferença pontua o ciclo ascendente de construção da usina e traça a linha
descendente da derrocada, sem, não obstante, registrar o momento de apogeu que teria

passado. Isto significa dizer que o empreendimento industrial de que tratamos não conheceu

De igual modo, o diálogo interior, ou microdiálogo, no dizer de Bakhtin, constitui a base

sobre a qual o narrador introduz outras vozes. É o caso, por exemplo, da voz de Ricardo, de
modo que é da inter-relação dessas vozes que resulta o verdadeiro diálogo em Usina.58

Conforme podemos notar, trata-se de discursos distintos, plasmados sob perspectivas

diferentes, mas que se complementam entre si, no conjunto da obra. Se no primeiro o narrador
sintetiza o projeto da família empenhada em manter e ampliar o património semantizado na
transformação do engenho, o segundo distingue-se pela visão feminina que encerra. Não se
trata de queixa nem de lamúria de usineira ociosa; muito menos de saudosismo do tempo de

senhora de engelho, mas de uma avaliação crítica acerca de duas épocas, de duas situações
distintas e devidamente demarcadas. O terceiro e último discurso afastas-se consideravelmente
dos demais, especialmente devido ao aspecto disfórico de quem olha com desencanto as

mudanças em tomo da casa-grande, vista agora pelo olhar de um dos agregados.

38 Idem, ibidem, p. 259.
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são senão na eTais informações são fundamentais, senão determinantes, na sucessão
desdobramento dos fatos. Assim, a expansão e a derrocada da Bom Jesus estão direta e

indiretamente condicionadas às articulações da família, à gestão do Dr. Juca e ao poder de

força da concorrente, além do componente comercial representado pela lei de oferta do

produto e consequente demanda de mercado.

um período de estabilidade, senão alguns focos de luz que não chegaram sequer a ser
lampejos. Em outros termos: a resposta positiva imediatamente posterior ao investimento foi
sol de pouca duração que logo conheceu o ocaso.

Desse modo, como decadência pressupõe ascendência, vejamos como se deu o
processo, condição necessária para se entender o que aconteceu posteriormente. Nesse

sentido, as primeiras notícias que temos da Bom Jesus informam que a usina nasceu de uma

crise interna, de um meio que a família encontrou para enfrentar os concorrentes que

ameaçavam o património herdado pelos antepassados: “A Bom Jesus nasceu dessa fraqueza,
da luta entre a São Félix gananciosa e a família do velho José Paulino, querendo resistir à
invasão que vinha de fora.” (p.41). Dentro dessa perspectiva, considerem-se os seguintes

passos: “Os planos do Dr. Juca agradaram à parentela. Todos entrariam na sociedade. E
fizeram a Bom Jesus com as ferragens adquiridas de uma outra, que se desfizera de ferro

velho para aumentar de capacidade.” (Idem, ibidem). Desse modo, no dia da notada houve

festa, "veio banda de música, gente de toda a parte, parentes do Itambé. E até o governador

mandara o seu representante. O povo lá por fora, os cabras do eito, os agregados, olhavam o
acontecimento de boca aberta.” (p.42).

No que diz respeito à família, não se pode dizer que faltou ajuda, principalmente no

começo, quando estavam “os parentes todos coligados para enfrentar a São Félix.” (p.41). Em
seguida, “todos entrariam na sociedade” (idem, ibidem), não fosse o emprego do verbo no
futuro do pretérito, indicando alguma dissidência entre os familiares, fato que aconteceu

quando o Coronel Trombone, do engenho Maçangana, se posicionou contrário à reforma da

Bom Jesus, de modo que “não quis conversa com esta história.” (p. 101). E defendia a tese de

que “Juca não devia se meter em usina e arrastar a família para o negócio. (Idem, ibidem). É

verdade que o coronel, na condição de deputado estadual, não tinha interesse de dividir a
liderança política com outro parente, especialmente com um sobrinho.
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Também não se deve duvidar da gestão do Dr. Juca, ainda que se possam admitir os
excessos cometidos pelo usineiro, haja vista que “Juca gostava de gastar, de fazer figura com

mulheres. Mas quem não tinha os seus defeitos?” (p.l 15). Difere, portanto, da postura do dono

da São Félix, que segundo o narrador, levava uma vida comedida, regrada, voltada
exclusivamente para a família e para o trabalho.

De volta para o seu domínio, o Dr. Juca sentava-se no alpendre da casa-grande e ficava

observando o mundo em volta. A chaminé da usina fumegando, o ruído das máquinas, o

rumor da moenda, tudo enfim enchia seus olhos e seus ouvidos.

A despeito disso, “A Bom Jesus botou, cresceu, o açúcar dera dinheiro como nunca. E

com dois anos animara os donos a algumas reformas.” (p.43). De maneira que a relativa
prosperidade da usina, que nos primeiros anos “andava de vento em popa” (p.64), com a

cotação do açúcar em alta no mercado, levou o usineiro a mudar de hábitos. Agora os filhos
estudavam em colégios renomados, em Recife, e a esposa, ainda que contrafeita, trocara a

casa-grande da várzea por um palacete na capital. Por outro lado: “A família se rejubilava com
a direção de Juca. Aquilo de gastar, de mulheres, era o menos. Desde rapaz que era assim,
dando trabalho às cabrochas do Santa Rosa.” (p.65). Na Paraíba, como então se chamava a

capital do Estado do mesmo nome, a fama do Dr. Juca aumentava. “O seu automóvel

atravessava o comércio, enchendo a rua de lado a lado.” (p.64).

Por outro lado, tirara a família da vida rotineira, do bangilê. Plantara cana por toda

parte. No andamento em que iam os negócios, em breve, subiria até à caatinga, onde o

Coronel José Paulino jamais sonhara que desse cana. Para realizar tal projeto, bastaria

comprar o engenho Vertente, com o riacho de água doce, correndo de inverno a verão. O

usineiro tinha seus planos, “via as usinas de Pernambuco crescendo de capacidade (...) Cacaú

estava nova em folha, com turbinas modernas, (...) Tiúma, toda eletrificada.” (p.89).

Em seus projetos, o Dr. Juca pensava na possibilidade de levar adiante a idéia da

reforma da usina, aumentando a capacidade de produção, igualar-se à Tiúma, a São Félix.

Para concretizá-los, precisava necessariamente contar com a boa vontade dos parentes,

convencendo-os da importância do empreendimento. O difícil, porém, “era levá-los a assinar a

hipoteca das terras.” (p.90). Tal hipoteca constituía a principal exigência por parte dos

credores.
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que:

O genro argumentou com os fatos. Aquilo era somente uma formalidade, (p.95).

Com efeito, os credores prestavam a devida assistência técnica, assim como cobria os

prejuízos, segundo rezava o contrato. Entretanto, havia danos de outra natureza, os quais não

No outro dia de manhã o Dr. Juca saiu em campo, atrás dos parentes. Procurou

primeiro o sogro, falando-lhe das possibilidades da grande fábrica, dos prejuízos que lhes

davam de uma moenda sem força para tirar o rendimento necessário da cana. (...) Mas quando
chegou na hipoteca o velho estremeceu. Nunca ele assinara nem uma letra quanto mais uma

escritura daquele jeito. Tivesse paciência. Tinha uns cobres no banco, podia dispor deles, mas

não lhe viesse falar de hipoteca.

Nesses termos, depois de executado o serviço e realizada a reforma, a Bom Jesus, nova

em folha, preparava-se novamente para a botada. Os técnicos fizeram as devidas experiências

e garantiram o sucesso da moagem.

Como não fosse de desistir nos primeiros obstáculos, o Dr. Juca procurou o

representante dos empresários americanos, com quem discutiu sobre o financiamento do

projeto. “O Dr. Pontual lhe dissera que com duas safras a Bom Jesus estava salva, com tudo

pago e aparelhada para o resto da vida.” (p.90). Foi com esse propósito, o de reformar a usina,

Indiscutivelmente, a reforma da usina constituiu a etapa mais difícil no processo de

expansão da fábrica, sobretudo devido aos problemas antes apontados, decorrentes da falta de

capital. Apesar disso (e além da oposição das mulheres dos parentes envolvidos na

negociação), o contrato foi selado.

Paradoxalmente, naquele ano a usina não moeu, conforme se esperava. Tudo novo,

garantia dos engenheiros, “e foi uma moagem, parando hoje para corrigir as moendas, amanhã
para acertar as turbinas. E o açúcar da pior espécie.” (p.144). Daí por diante a Bom Jesus não

respondeu mais às expectativas nem correspondeu ao investimento empregado. Não que

faltasse empenho da parte do usineiro; pelo contrário: contratara um químico, irrigara água

doce para dentro da fábrica, mas “o cristal da Bom Jesus continuava uma lástima.” (Idem,

ibidem).
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Nessas circunstâncias, ao contrário dos anos anteriores, o problema se agravou mais

ainda: “Naquele ano de seca a Bom Jesus recebeu os retirantes sem muito trabalho para dar

aos pobres. Tudo andava pela usina, como se fosse a última safra que ela tirasse.” (p.205).

Prova disso: “Os partidos minguavam. As várzeas e os altos abandonados, com o mato

crescido e o povo aos poucos descendo.” (Idem, ibidem).

Além das pressões dos credores, que ameaçavam levar a usina à execução, a doença se

abateu sobre o usineiro, subtraindo-lhe as forças e o movimento das pernas. No começo ele

ainda conseguia caminhar, mesmo apoiado no ombro de terceiros. Com o passar do tempo e

conseqiiente agravamento da doença, o usineiro acabou locomovendo-se em uma cadeira de

braços, indo e vindo pelas mãos de empregados.

Por essa época, a imprensa nacional noticiava a produção açucareira paulista em
grande escala. Entre os produtores pernambucanos, já se admitia a queda de preço no mercado

em geral. Foi quando veio a crise e “pegou a Bom Jesus de jeito” (p. 171), isto é, as despesas

com as safras e o usineiro sem recursos próprios, nem crédito na praça, além do património
familiar hipotecado. Tudo isso levou o Dr. Juca a mudar de comportamento, ao mesmo tempo

que ia perdendo o vigor e o ânimo que antes o caracterizavam. Os parentes, por sua vez,

responsabilizavam-no pelo fracasso. Segundo eles, os parentes, “Juca quisera andar com o

carro adiante dos bois.” (172). Nessas condições, a força da Bom Jesus foi diminuído

gradativamente, mesmo porque a queda de uma usina não se comparava à de um engenho,

que, na opinião do narrador, se levantava de um ano para outro, conforme a safra. As

consequências dos negócios malogrados não só atingiam diretamente o usineiro, como

também a família e os parentes envolvidos na sociedade. Contudo, o Dr. Juca era a grande
vítima, atribuindo-se a ele a responsabilidade do insucesso. Fosse como fosse, a Bom Jesus

resistia, parando aqui e ali, mas não se entregava. Nesse ritmo, no terceiro ano consecutivo de

crise, ainda rodava moendo cana, sem que isto desse para saldar as dívidas, as quais iam

aumentando, em face dos juros que se acumulavam.

foram previstos por ocasião da assinatura do contrato e, como tal, não foram computados no

rol dos prejuízos, entre os quais, a cana secando no campo, durante os intervalos em que a

usina permanecia parada. “A salvação estava no preço do açúcar. Apesar de tudo, o preço
compensava de tantos contratempos.” (p.145).
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Bateram na porta. E o cabra disparou um tiro à toa.

Então Ricardo correu, pulou o balcão da venda, se agarrou na tranca para abrir.

- O moleque está doido, gritou Seu Emesto.

E uma bala pegou-o pelas costas.

O povo entrou pela porta escancarada, passando por cima do corpo do negro ferido, (p.225).

cena:

Em um desses momentos de tensão, uma vez esgotados os recursos procedentes da

casa do usineiro, a massa, faminta e desesperada, dirigiu-se para o barracão, então fechado.

Nisso, o moleque Ricardo, ali empregado, entre a ordem do chefe e o apelo do povo, não

pensou duas vezes: deixou-se levar pela voz que vinha da multidão, lá de fora. Ainda que

acabasse pagando tal ato com a própria vida:

39 Cf. MARTINS, Wilson. A lingual simbólica de José Lins do Rego. Usina, 6. edição, Rio de Janeiro, José
Olympio Editora, 1967, p.XXXIII.

Em outras ocasiões, em casos semelhantes, o governo do Estado enviava mantimentos

para serem distribuídos entre os necessitados; agora, não, nenhuma ajuda chegava. Além

disso, o barracão da usina estava sob o controle dos credores da fabrica, de modo que, em face

do contingente faminto em tomo da casa-grande, o estabelecimento vivia de portas cerradas.

Com efeito, a morte de Ricardo representa o fim da era secular do engenho e o começo

de um novo tempo, marcado por outra ordem económica e social, que não é mais o

patriarcalismo. Daí, “as grades postas nas portas da cozinha não servem apenas para impedir a

entrada das negras: são as grades que separam o mundo da fartura patriarcal do mundo

mesquinhamente económico da usina,”59 assim como para demarcar a linha de fronteira entre

o púbico e o privado. Por outro lado, tal quadro inscreve-se no processo de decadência que

passava a aristocracia canavieira nordestina, cujos reflexos se refletiam na usina Bom Jesus,

que tem na fuga do usineiro com sua família, debaixo de um temporal, o ponto final da última
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Era uma tarde de junho. O carro subia para a caatinga. E agora via-se bem a grandeza

do Paraíba. Era um mundo d'água barrenta. Via-se o Santa Fé afogado. E mais para um lado,
bem longe, o Maravalha, também afogado com o bueiro de fora.

Subiam para a Areia. O povo olhava o carro e via com espanto o Dr. Juca estendido

como um doente. Nunca tinham visto um senhor de engenho naquele estado, (p.236).

60 Os críticos literários Wilson Martins, assim como Antônio Carlos Vilaça têm comparado a cheia do rio
Paraíba, em Usina, de José Lins do Rego, com a enchente que aparece em O Guarani, de José de Alencar,
romance que encerra também todo um ciclo de civilização. A diferença básica é que em O Guarani, a enchente é
vista como força cega da natureza, enquanto em Usina, a cheia do Paraíba cumpre uma espécie de vingança, e
desse modo, ganha um sentido dramático, assume uma dimensão social.

Tais comparações podem ser encontradas nas 6 e 13 edições de Usina, publicada em 1967 e 1993,
resp ect i vam ente.

Uma dessas matrizes fica por conta da criação da personagem representada por

Feliciano, espécie de louco e de santo que, no tempo do velho José Paulino, “era tido na conta

de gente respeitada pelos feitores,” (p.103) e cuja casa era como se fosse a igreja do povo.

Todavia, veio a usina e “não respeitou o oratório de Feliciano, que teve que deixar a casa de

telhas da beira da estrada e conduzir os seus santos para o alto, acolher Santo Antônio e São

Sebastião debaixo de folhas de catolé” (Idem, ibidem), uma vez que “a usina não podia

perder um palmo de terra de várzea.” (p.82). Em razão disso, o negro “andava pelas estradas,

descompondo, sacudindo pedras nos meninos que não tinham pena dele,” (p.140),

acreditando cegamente que “aquilo um dia se acabaria e então os seus santos teriam que

Nesse sentido, a cheia voraz do Rio Paraíba prenuncia o final do ciclo da cana-de-

açúcar, iniciado por José Lins do Rego com o romance Menino de engenho, enquanto Usina

assinala o fim de um determinado período económico e social.60 Desse modo, a fuga do

usineiro com a família para a caatinga semantiza a decadência da sociedade patriarcal

derrotada: “fora-se o velho o velho José Paulino, acabara-se o Santa Rosa. E estava ali o Dr.

Juca como um aleijado e a Bom Jesus no fim, sem força para moer um feixe de cana.” (p.232).

Assim, Usina não só arremata o ciclo da cana-de-açúcar (no dizer de Aderaldo

Castello, anteriormente citado) como também cria algumas matrizes que vão ser

desenvolvidas e aperfeiçoadas por Lins do Rego, em romances escritos posteriormente, entre

os quais Pedra bonita e Fogo morto, publicados em 1938 e 1943, respectivamente.



41

Nesse sentido, é difícil ignorar, na base desse incidente, a origem do episódio que vai

servir de assunto temático no romance publicado dois anos depois. Trata-se da saga de Pedra

bonita, nas mediações da Vila de Açu, no sertão nordestino, na qual o narrador toma a estória

de Antônio Bento, protagonista do romance, para contar o “espetáculo do fanatismo

descer outra vez. Deus mandaria. Deus não se esquecia do povo. Deus castigava os grandes.”

(104).

Figura emblemática, Feliciano é visto ora como louco ora como feiticeiro e, não raro,

como um santo, principalmente depois do incêndio da casa, de cujo sinistro também foi

vítima, tomando-se um agente místico e mítico que passou a alimentar a crendice do povo,

para quem, o desaparecimento dos santos, por ocasião do incêndio, representava um milagre:

“Então o milagre se espalhou: os santos de Feliciano se tinham escapado do incêndio. Tinham

entrado de terra adentro ou subido para o céu.” (p.140).

No delírio do povo, não faltava quem não desse conta de um sinal: “Uma mulher tinha

visto uma estrela grande mudando de lugar. Uma menina vira o santuário de Feliciano subindo

para o céu como um balão.” (p. 144). Daí por diante as cinzas da casa incendiada passaram a

atrair a atenção dos romeiros que acorriam para o lugar. Entretanto, dado o movimento cada

vez maior, as autoridades civis e religiosas intervieram, tendo como consequência a reação

dos “cordeiros enfurecidos”, de maneira que por “cima das cinzas de Feliciano correu

sangue de inocentes.” (Idem, ibidem).

Indiscutivelmente, na figura patética de Feliciano, vê-se o esboço da imagem polêmica

do Capitão Vitorino Carneiro da Cunha, tipo dos mais humanos que comparece em Fogo
morto, anos depois. A diferença reside basicamente no deslocamento da sandice que sai da

esfera popular, a que pertence a primeira personagem, e alcança o universo da aristocracia

canavieira decadente, de que faz parte a segunda. No fundo, ambas as personagens são

produtos de um só mundo em processo de mudanças, de transformações, das quais nem o

“negro velho” nem o “capitão” compartilham, de modo que vão ficando à margem do

processo de que são vítimas.
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2.2 - Casa na duna, ponto final da última cena

Outro exemplo das matrizes de que falamos é a falência da usina Bom Jesus, como

simulação da própria derrocada da aristocracia canavieira nordestina, levada a efeito pelas

mãos malfadadas do Dr. Juca, cujo drama encontra correspondente em Fogo morto, “ponto

final da última cena”, como diria o poeta Augusto dos Anjos, igualmente procedente da várzea

canavieira do Paraíba. Destarte, conduzidos por caminhos e circunstâncias diferentes, tanto o

Dr. Juca, de Usina, quanto o Coronel Lula de Holanda, de Fogo morto, chegam a um ponto

comum e amargam o azedume da “flor de Cuba” que secou em suas mãos.

religioso”, ocorrido cem anos antes. Romance psicológico, regional e social, Pedra bonita é,

entre os livros de José Lins do Rego, “aquele que mais se aproxima da poesia popular.61

Enquanto a tradição regionalista brasileira encontrou nos escritores nordestinos da

geração da década de 1930 a forma mais bem acabada de expressão ficcional, o Neo-Realismo

português teve no grupo do “Novo Cancioneiro” seus autênticos seguidores e legítimos

representantes.62 Este grupo foi fundado em Coimbra por jovens, como Carlos de Oliveira,

Joaquim Namorado, Manuel da Fonseca, Mário Dionísio, entre outros, muitos dos quais se

projetaram também como ficcionistas.63 Haja vista o caso, por exemplo, de Carlos de Oliveira,
“o mais caracterizadamente estilista destes escritores,”64 sem que se tenha se projetado apenas

por esse atributo, visto que por trás ou além do “capricho formal, (...) oculta-se o retrato exato,

preciso, do grupo humano que fixa.”65

61 RONAI, Paulo. Pedra bonita In: José Lins do Rego. Org. Eduardo F. Coutinho e Ângela Bezerra de Castro.
Rio de Janeiro, Civilização Brasileira; João Pessoa, edições Funesc, 1981, p.335.
62 O Neo-Realismo data oficialmente de 1939, por ocasião do lançamento do romance Gaibéus, de Alves Redol.
Tal movimento corresponde, artística e ideologicamente, ao Regionalismo brasileiro de 1930. Quanto ao 'Novo
Cancioneiro”, trata-se de um grupo de jovens, poetas, sobretudo, que lançaram as bases do movimento literário
em questão.
63 Cf. ABDALA JÚNIOR, Benjamin, & PASCHOALIN, Maria Aparecida. In: História social da bteratura
portuguesa. São Paulo, Ática, 1981, p. 158.
” SACRAMENTO, Mário. Há uma estética neo-realista? Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1968, p.67.
63 Tal afirmação é de Mário da Silva Brito. Encontra-se na Nota que escreveu para a edição de Pequenos
burgueses, editado no Rio de Janeiro pela Civilização brasileira, em 1972.
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definitiva, “revista e apurada pelo permanente senso crítico do poeta”, no dizer de Terezinha

de Jesus Costa Vai, para quem a obra de Carlos de Oliveira cristaliza-se, “finita” por ocasião

da morte do escritor em julho de 1981.68

66 Entre os cinco romances supracitados, Alcateia é o único que não consta na Obra completa do autor. Isto
deve-se ao feto do livro não ter sido revisto e reescrito, pelo autor, como os demais. Prática que Carlos de
Oliveira levou muito a sério, refezendo seus escritos.
67 In Romance: o mundo em equação. Lisboa, Portugália Editora, 1967.
68 Casa na duna de Carlos de Oliveira. Lugares. In: Escrever a casa portuguesa. Jorge Femandes, Organizador.
Belo Horizonte, Ed. UFMG, 1999, P.61.
69 MENDONÇA, Fernando. O romance português contemporâneo. Assis, SP, FFCL, 1966, p.85.

A diferença entre os romances escritos no calor da hora do Neo-Realismo, em geral

voltados para a problemática social mais diretamente ligada ao povo, é que agora o alvo da

ação romanesca é uma família da pequena burguesia, então reduzida a dois representantes: pai

e filho, os quais dividem o espaço do casarão que vinha dos antepassados. Tal diferença,

segundo Alexandre Pinheiro Torres, faz com que a obra de Carlos de Oliveira revele uma

carga psicológica que seria incompatível com o Neo-Realismo, circunscrevendo-se

basicamente em tomo da pequena burguesia, em vez de uma camada proletária ou de um

A produção de Carlos de Oliveira divide-se em prosa de ficção, poesia, artigos e crítica

literária. A primeira desenvolve-se através dos cinco romances que escreveu e publicou. São

eles: Casa na duna (1943), Alcateia (1944), Pequenos burgueses 1948), Uma abelha na

chuva (1953) e Finisterra: paisagem e povoamento (1978).66 A poesia, reunida sob o título

de Trabalho poético, tem recebido várias publicações, entre as quais, a que utilizamos: da

Livraria Sá da Costa, de 1982. Quanto à crítica e os artigos, tudo se encontra reunido no

volume O aprendiz de feiticeiro, pubhcado em 1971.

A leitura que se segue apóia-se em Casa na duna, romance que, juntamente com

Alcatéia, Pequenos burgueses e Uma abelha na chuva, integra a tetralogia da gândara,

conforme observou Alexandre Pinheiro Torres.67 Estudamos o romance em sua versão

Coerente com a proposta neo-realista, que tem como desafio narrar “duma maneira

nova uma velha mas desconhecida realidade portuguesa - a miséria do seu povo,”69 Casa na

duna trata do tema da decadência económica causada por uma sociedade em evolução, cujas

mudanças, ocorridas no regime político, assim como nos meios de produção, alcançam e

alteram o cotidiano das regiões rurais onde o progresso material ainda não havia chegado,

iniciando uma invasão desumana e irreversível.
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70

Como podemos notar, o narrador lança os olhos sobre a duna e destaca a casa,

especialmente os seus aspectos externos, como, por exemplo, a parte arquitetônica. Somente

depois é que o olhar corre em direção da quinta, quando então aponta os elementos utilitários,

entre os quais, pinhal, vinha e milho. Nessa ordem, os elementos apontados de dentro da casa

para o espaço externo da quinta são fundamentais para se entender como Os Paulos, “um após

outro, tinham conseguido alargar a quinta, leira sobre leira, num tempo que os camponeses

trocavam a terra a canecas de vinho.” (p.7). Desta maneira, a quinta cresceu, “abocanhando

É, pois, em tomo e dentro da casa que as ações acontecem, desenvolvem-se e tecem o

fio condutor da narrativa. Situada em um lugar de relevo, isto é, “sobre o dorso da duna”

(p.51), a referida casa constitui o elemento catalisador do romance. Como tal, sua história

acompanha não só o dia-a-dia dos que nela habitam, como também o daqueles que vivem em

volta, em condição de dependência - o que lhe confere uma importância na vida

sócioeconômica da região. Nesse aspecto, mais de uma imagem remete para a origem da

quinta e da respectiva casa que representa o centro do mando e do comando das decisões.

Uma dessas imagens encontra-se no capítulo de abertura do romance, por meio da qual se

toma conhecimento não só da origem, mais também as características físicas e utilitárias, e do

processo de evolução que passou a quinta dos Paulos, como também são chamados os

protagonistas da propriedade em questão:

O povoado cresce sobre a duna que há perto de duzentos anos os pinhais começaram a

fixar. No alto, a descer para o poente, fica a quinta dos Paulos. A casa tem dois pisos e é ampla

e velha. Uma larga alpendrada resguarda-lhe as janelas da chuva, das nortadas. A telha é

antiga, canelada, e o tempo enegreceu a caiação. A quinta desdobra-se em leiras de pinhal,

vinha, milho, pela gândara dentro, (p.3).

contingente de famintos./u Todavia, acrescenta o citado crítico, “não deixa de ser.

surpreendente que Casa na duna (...) seja um dos livros onde mais perfeitamente se manifesta

uma profunda compreensão do neo-realismo.”71

70 A tetralogia da gândara de Carlos de Oliveira. In: Romance: o mundo em equaçãa Lisboa, Portugália
Editora, 1967, p. 249.
71 Idem, ibidem.
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Nessa perspectiva, partindo-se do princípio segundo o qual, é sobre essas bases que se

estrutura a narrativa de Casa na duna, não resta dúvida de que o espaço aí em relevo não só

se incorpora às personagens, mas também interfere nas atitudes destas. Dessa maneira, há,

efetivamente, uma “comunhão dinâmica” entre o homem e o espaço em que circula: a

gândara.

Tratando de matéria semelhante, dessa vez em Lima Barreto e o espaço romanesco,

Osman Lins destaca, entre outras questões, o que ele chama de “ambientação reflexa”. Tal

ambientação, segundo o crítico citado, é típica das narrativas na terceira pessoa e atende,

parcialmente, à exigência de manter em foco a personagem, evitando assim uma temática
• 74vazia.

72 In A Poética do Espaço. São Paulo, Martins Fontes,2000, p. 36.
73 Idem, ibidem, p. 62.
74 São Paulo, Ática, 1976, p.82.

Referindo-se ao espaço físico na obra literária, Gaston Bachelard afirma: “A casa é um

corpo de imagens que dão ao homem razões ou ilusões de estabilidade.” 72 Em seguida, refere-

se à comunhão dinâmica que há entre o homem e a casa. Alude também, à rivalidade

igualmente dinâmica que existe entre e casa e o universo e lembra, ainda, que a casa vivida

não é uma “caixa inerte”, mesmo porque o espaço habitado transcende o espaço geográfico.73

tudo: pinhal, searas e poisios.” (Idem, ibidem), tendo como conseqiiência um surto de

prosperidades nos primeiros tempos. Prova disso: ”0 velho Paulo consertou o casarão, pôs-lhe

vigamentos firmes e assentou um andar novo sobre as paredes térreas. Trouxe amigos da vila,

e, aos domingos, o povo ficava cá embaixo a olhar as janelas iluminadas pela noite fora.” (p.7

-8).

Desse modo, o espaço físico ocupa lugar de destaque não só na configuração da quinta,

mas também no desenvolvimento romanesco. Ao lado do espaço, o tempo assume importância

semelhante, à medida que os fatos vão acontecendo. Assim, é a partir desses dois

componentes diegéticos, estruturantes e bem configurados que passamos a entender os

conflitos que passam as personagens, em geral, condicionadas ao meio em processo de

evolução.
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Mariano Paulo e os amigos descem da quinta, caçam ali os patos bravos, quando o

outono os leva de passagem para as terras quentes do sul. (p. 1-2).

Na gândara há aldeolas ermas, esquecidas entre pinhais, no fim do mundo. Nelas

vivem homens semeando e colhendo, quando o estio poupa as espigas e o inverno não desaba

em chuva e lama. Porque então são ramagens torcidas, barrancos, solidão, naquelas terras

pobres.

Ao fundo dum desses sítios, há uma pequena lagoa que o calor de julho seca. A aldeia

chama-se Corrocovo e a lagoa nem sequer tem nome. Quando a água se escoa, a concha

gretada está coberta de bunho. As mulheres ceifam-no, estendem-no ao sol, e entrançam

esteiras que vão vender às feiras da vila de Corgos.

O aspecto disfórico, predominante no discurso, traça a orografia do universo simbólico

de Corrocovo, composto basicamente de elementos naturais, vegetais e animais, todos eles

sujeitos às influências climáticas que agem sobre o meio, apresentando-o em suas limitações e

precariedades, em termos de produção económica. Destaca-se, nesse sentido, o plantio e a

colheita de cereais, a extração vegetal e a pesca, estabelecendo assim o equilíbrio da região.

75 Cf. op. Cit. p. 252.
76 Cf. COSTA VAL, Terezinha de Jesus da. Op. Cit. p. 64.

A gândara, segundo Pinheiro Torres, anteriormente citado, compreende uma região

arenosa da faixa marítima que vai da Figueira da Foz até às portas de Aveiro,75 no Norte de
Portugal.

Da descrição do espaço vêm os índices que sinalizam a possibilidade de ascensão ou

derrocada definitiva da quinta, subordinada aos efeitos do tempo, sobretudo do tempo

histórico. Assim, a narrativa desloca-se no tempo e no espaço para acompanhar os

acontecimentos, os quais oscilam segundo a estação e definem a ação das personagens. Estas,

por sua vez, vivem em função da realidade de um mundo geograficamente reconhecível, a

gândara, apresentada em forma de uma descrição poética intensamente plástica e ilustrada:
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Datam dessa época os dias amenos na quinta, quando aos domingos o velho Paulo

recebia os amigos, entre os quais, os comerciantes de Corgos, o juiz, o Guimarães, o Pina e o

Dr. Seabra. Este era um jovem médico que passou a privar da amizade da família e a exercer

influência sobre Mariano Paulo, herdeiro da quinta. Desde então, os dois rapazes saíam

frequentemente pelos lugares, corriam as feiras e os arraiais da gândara e depois: “Voltavam

aos serões de Corrocovo e dançavam com as meninas da vila. Mariano Paulo deixava-se

enlear nos olhos amendoados da Conceição Pina,” (p.8), com quem veio a casar-se

posteriormente.

77 No livro organizado por Jorge Femandes da Silveira, citado anteriormente, diversos ensaios , de autores
diferentes, tratam competentemente da matéria.
78 In Romance: o mundo em equação. Lisboa, Portugália Editora, 1967, p.257.

Escrito no começo da década de 1940, Casa na duna tem como ambientação o vale da

gândara, no litoral norte português. Conforme o nome sugere, trata-se de uma região

pantanosa, cuja terra areenta apresenta baixo rendimento agrícola, prestando-se mais à

exploração mineral, especialmente a extração da cal e do barro, propiciando o fabrico de

cerâmica, como tijolo e telha, por exemplo. Nesse ambiente, situado entre Aveiro e Coimbra,

transcorre o drama dos Paulos. Mais que drama, a saga de uma família marcada pela tragédia.

É sobre esse universo que situa-se Casa na duna. A casa que nomeia o romance

constitui um arquétipo das habitações que se espalham pelas aldeias portuguesas da época,77

encontrado-se como que isolada do mundo. Esse isolamento permite um certo tipo de

produção que atende às necessidades básicas: o que se consome é o que se produz, como se a

quinta se bastasse a si mesma, no entender do autor de A tetralogia da gândara.78 Isto, pelo

menos, enquanto a vida em tomo da casa continua no mesmo ritmo que vinha desde a época

de Silvério Coxo, o primeiro dono da terra, aquele que “plantara na primeira nesga de chão

comprada pelos Paulos.” (p.44).

Nesse sentido, necessário se faz tecer alguns comentários acerca do período em que se

processou o estabelecimento e crescimento da quinta, até alcançar a fase de relativa

estabilidade. Tal período corresponde à gestão administrativa do velho Paulo, que “por trás da

vidraça, olhava a quinta. Via a terra fartar-se de água, ganhar força para rebentar na

primavera.” (p.19). E, diante da chuva, “agradecia a Deus aquela água que era sangue a correr

no corpo das suas terras.” (p.20).
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Nessa ordem, os fatos vão sucedendo-se segundo um compasso binário, de modo que

a dicotomia subjacente no título do romance estende-se ao número de proprietários da quinta:

Silvério Coxo e os Paulos. Estes, por sua vez, desdobram-se entre o “velho” e Mariano Paulo;

ou ainda: Mariano e Hilário, o último, na condição de herdeiro que não chegou a tomar posse

da quinta.

Mesmo a natureza física, com suas condições climáticas, contribui para demarcar as

diferenças que separam uma classe da outra. Serve de exemplo a concepção do Dr. Seabra

acerca do povo pobre do lugar:

79 Metáforas da preensão e da recusa, a adolescência na ficção: Jean-Christophe, Casa na duna e Manhã
submersa. Colóquio/Letras, Lisboa, n. 72, p.23, 1983.

Tal bipolaridade continua em outras esferas sociais e demarca os níveis e as categorias

representadas em Casa na duna, entre as quais, a indústria e o comércio, a ciência e a

religião, os trabalhadores do campo e os serviçais da casa, a esposa e a concubina etc. Dessa

maneira, Conceição Pina, “a moça lânguida” dos olhos amendoados, distingue-se de Maria

dos Anjos, libidinosa e dissimulada, personagem indistinta e secundária que pouco a pouco sai

do mundo das sombras e resvala no meio da noite para o quarto de Mariano Paulo.

O título da obra, composto por dois elementos que se opõem entre si, transfere-se para

a tipologia da habitação, sugerindo inicialmente tratar-se de uma espécie de castelo de areia,

como pode ser semantizado o sintagma que nomeia o romance. Desse modo, o primeiro

elemento casa comporta os significados de lar, abrigo, residência; duna, ao contrário, indica

pó, monte de areia, “instabilidade de base”, na concepção de Maria Alzira Seixo,79 de maneira

que a oposição que se estabelece entre os vocábulos da expressão evoca fixidez e

enraizamento de um lado, e instabilidade, insegurança, de outro. Vêm daí as imagens no

começo da narrativa num tom que oscila entre aspectos eufóricos e disfóricos, na configuração

da casa e da quinta em pauta: “No alto, a descer para o poente, fica a quinta dos Paulos. A

casa tem dois pisos e é ampla e velha. (...) A quinta desdobra-se em leiras de pinhal, vinha,

milho, pela gândara dentro.” (p.3).

Nessa perspectiva, encontram paralelo o industrial Guimarães e o comerciante

Miranda, o Dr. Seabra e o Padre Alípio. Cada um diferencia-se do outro não só pelo papel

social mas principalmente por seus pontos de vista.
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Nesse sentido, o proprietário da quinta não precisava necessariamente ceder às

pressões do amigo. Primeiro, porque tinha suas próprias convicções; segundo, não ignorava

Por essa via, o compasso binário, a que aludimos antes, marca a cadência dos passos

de Mariano Paulo, em relação ao amigo, na pessoa do Dr. Seabra. Isto significa dizer que o

primeiro é emotivo, o segundo age racionalmente; aquele é rude, este aparentemente

intelectual.

Ilustram tais atributos o discurso direto e o indireto livre, por meio dos quais o

narrador apresenta as concepções do médico e os pontos de vista do proprietário, quando

então destaca as principais marcas que definem, política e ideologicamente, o caráter e a

experiência de vida das personagens em questão:

_ Esses vêem as coisas doutro modo. Poucos têm terras. O inverno, para eles, é a falta

de trabalho e a falta de trabalho é a fome, a doença. Para não falar das casas encharcadas, das

crianças mortas, (p.21).

O Dr. Seabra partia e Mariano, da janela, olhava a quinta, o trabalho dos jornaleiros no

silêncio da tarde. Esquecia a conversa do amigo. O Guimarães e os fomos voltavam à sua

atenção, preocupando-o. Era ali que tinha de teimar.

Silvério Coxo e os descendentes não haviam erguido a pulso a maior casa de

Corrocovo, (...) para que ele, Mariano Paulo, a deixasse levar pela voragem, (p.95-96).

Pois bem, quero chegar a isto: esses homens fazem as fortunas dos grandes lavradores

ribatejanos e vêm acabar a Corrocovo sem um naco de broa, sem anxerga. Sem a porcaria

dumas drogas. Não falo já doutras aspirações, de alegria, de felicidade, dum destino digno.

Falo das coisas primárias, inadiáveis: alimentação, cobertores, remédios. Aponto simplesmente

os fatos, não indico nenhuma solução, não digo que o comunismo resolva ou deixe de resolver.

Aquilo de que falo, toda a gente o tem debaixo do nariz e toda a gente finge que não vê.

O Dr. Seabra apontava a aldeia a escorregar pela duna, a mergulhar lá em baixo na
lagoa:
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os encargos nem a responsabilidade que herdara da família, tarefes que exigiam dele o dever

de levá-las adiante.

De outra parte, as idéias do proprietário da quinta e do seu interlocutor servem para

estabelecer um paralelo entre o campo e a cidade, indicando a linha de produção predominante

em cada um desses espaços, como, por exemplo, a agricultura no primeiro, e indústria no

segundo. Não obstante, tanto num caso como em outro, as relações servis (que vêm de remota

tradição medieval) e o trabalho assalariado intensificam tal oposição, em que o confronto

entre o trabalho mecanizado e o esforço braçal representam a transição do sistema económico

que passa o Portugal visto pelo narrador de Casa na duna.

Vem daí o conflito de Mariano Paulo, particularmente no que se reporta às mudanças

que se fazem necessárias, quando então ele hesita entre acompanhar o ritmo de

desenvolvimento que os novos tempos exigem ou continuar como antes. Qualquer decisão,

tinha suas consequências. Desse modo, se ele optasse pela mecanização da lavoura, estaria

contribuindo para o desemprego na região; isto porque: “Na quinta tudo nascia da sua

paciência. Se aparecessem as prensas, a destiladora, os escaroladores mecânicos, os homens

seriam despedidos. Uma máquina faz o trabalho de cem braços.” (p.43).

O posicionamento do proprietário condiz com a opinião de Eduardo do Prado Coelho

acerca de Casa na duna. Segundo o citado crítico, o espaço da obra de Carlos de Oliveira
Rnestá “ povoado de florestas que nenhuma ideologia reduz.”

80 Carlos de Oliveira - Paisagem e povoamento Colóquio/Letras, Lisboa, n° 62, p.44, 1981.
81 Cf. TORRES, Alexandre Pinheiro. Op. Cit. p.256.

Além disso, Mariano Paulo é contra a mecanização dos processos da lavoura porque

sabe que tal operação substituirá as relações senhor  servo, então vigentes em suas terras.

Assim, a forma de exploração que lhe convém ainda é aquela que permite manter o

patriarcalismo nas relações entre patrão e empregado.81 Dessa maneira, enquanto Silvério

Coxo aparece como o fundador e o velho Paulo comparece como aquele que estabeleceu os

limites da propriedade e definiu o aspecto físico da casa sobre o dorso da duna, Mariano

representa a figura central do romance. A diferença consiste, basicamente, no fato de que os

dois primeiros têm a primazia de ser os autores da fundação e da expansão da propriedade, ao

passo que ao último coube a tarefa de assistir, ainda que contrafeito, à decadência da quinta.
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Com efeito, o referido quadro não esconde as imagens que a elas se opõem, e de onde

partem os problemas que ameaçam a estabilidade da quinta, como ilustra este fragmento:

A quinta cresceu, abocanhando tudo: pinhal, seara e poisios. O velho Paulo consertou

o casarão, pôs-lhe vigamentos firmes e assentou um andar novo sobre as paredes térreas.

Trouxe amigos da vila e, aos domingos, o povo ficava cá em baixo a olhar as janelas

iluminadas pela noite fora, (p.7-8).

A lagoa crescera um metro sobre o bunho e invadira, às golfadas, os casebres de

Corrocovo. Corrocovo era isto: toscas sem lume, devassadas pelo temporal; crianças quase

mortas de frio; os campos alagados; o céu tão baixo que parecia poisar na rama dos pinheiros,

chuva insistente, noite e dia. (p. 19).

Nesse quadro, as imagens que representam os períodos de estabelecimento, ascensão e

decadência da quinta são, em geral, configuradas de maneira oponente. Oscilam entre os

aspectos eufóricos e disfóricos, respectivamente:

_ A quinta não me dá para as despesas. Os encargos sobem todos os dias, a terra

envelheceu, farta de sementeiras. Preciso de explorar este filão de barro como se explorasse

uma mina. Em verdade, não me resta mais nada.

Em razão disso, o tempo que antes passava favoravelmente para os Paulos, agora

corria na contracorrente diante de Mariano. O proprietário tinha consciência da

responsabilidade de levar adiante o nome da família. Daí a reação, como propósito de reverter

o processo, não poupando esforços nem economizando recursos, conforme fica claro no

diálogo que mantém com o Dr. Seabra:

Nesse clima, o espaço vai pouco a pouco sendo dissolvido. Em consequência disso: “A

quinta parecia viver fora do tempo. A memória, os factos, as coisas, dir-se-iam flutuar ao

acaso.” (p.75). De maneira brusca, o tempo ia passando por Corrocovo, alterando a paisagem

que até então permanecera como há centenas de anos.



52

Nesses momentos de repouso, Mariano Paulo ficava pensando: “Desde o início que a

telha se vendia bem. As encomendas aumentavam dia a dia, o fabrico tomava-se cada vez

mais rápido.” (Idem, ibidem). Além disso: “A telha saía, a cada nova fornalha, mais perfeita,

mais sólida. A argila, (...), vinha quase limpa de areia.” (p.139-140).

Mariano percebeu que, naquele momento, a fábrica de telha podia ser a alternativa de

que precisava, para manter a unidade da quinta e para fazer frente aos perigos maiores que

minavam os alicerces de um património em decadência. Assim, começa um novo processo

que tem como sentença definir a última etapa de sobrevivência da casa sobre o dorso da duna.

_ Mas a argila será realmente boa? Depois, é forçoso contar com verbas

suplementares: um técnico de fora, caro, já se vê, dinheiro para manter a fábrica antes do

produto estar lançado, etc. E mais: arranjar mercados, sustentar a concorrência, eu sei lá. Um

bico de obra.

_Talvez, doutor. De qualquer modo, já estou metido numa camisa de onze varas, num

inferno de trinta caldeirões. E para quê? Para andar de mal a pior. Junte-lhe o Hilário que não

mexe uma palha, não se rala com nada, e diga-me que diabo hei-de eu fazer, (p. 125).

Animado com o sucesso do empreendimento, Mariano, então viúvo, passou a pensar

na possibilidade de um novo casamento. Maria dos Anjos, serviçal e concubina, acenava

como uma possibilidade. Não se tratava de amor, confessa textualmente o proprietário; antes,

se inscrevia no rol das necessidades básicas, isto é: deseja-a “por simples necessidade, como o

pão, o vinho, o sono.” (p.142). Nesse ínterim, a empregada vai saindo da sombra e ocupando

os espaços da casa, o que não a impede de ser assediada por Hilário, a quem o pai, sem tomar

Animado pelo novo projeto, “Mariano Paulo parece outro.” (p. 137). Confia no capital

empregado e no retomo do investimento. Tal confiança é compartilhada pelos empregados,

entre os quais, Firmino, que, como um fiel escudeiro, “olha a fábrica e sente que uma vida

nova nasce das paredes descamadas, dos poços abertos na terra vermelha. A má sina dos

Paulos começa a dar meia volta, a afastar-se.” (Idem, ibidem).

Com efeito, tempo houve em que Mariano teve a impressão de que a sorte lhe sorria.

Impressão apenas. Confiante na brisa de prosperidade que soprava, “acendia o cigarro e

recostava-se na cadeira de lona à sombra da velha nogueira de Silvério Coxo,” (p.139), de

onde ficava contemplando a fábrica parada, sem nenhum rumor, no descanso do domingo.
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Depois, qual um visionário a prever os males que cairiam sobre eles ( pai e filho), o

proprietário olhava para a quinta que recebeu dos antepassados e pensava no futuro. Ao fazê-

lo, tomava a insistir nesta idéia: “Uma herança como a dos Paulos tem de perdurar para além

das pessoas, de tudo o que passa. É minha obrigação velar por isso.” (p.146).

Se essas imagens contrastantes têm como função delinear o quadro de Casa na duna,

tal procedimento de avanços e recuos tem o seu inconveniente: tomar a narrativa um tanto

quanto lenta. Opinião partilhada com José Antônio Saraiva e Oscar Lopes, que consideram a

citada obra um romance lento, isto é: ‘Teito da tragédia de estagnação e decadência de uma

família burguesa da Gândara.”82

Por outra via, trata-se de uma visão reificada. Visão essa, cuja maneira de encarar a

continuidade da quinta e a sucessão da família, se processa como se fosse um negócio

comercial, uma mercadoria, e, como tal, sujeita às leis de mercado.

Tal lentidão decorre da própria técnica narrativa adotada pelo autor, a qual mantém

afinidades com o tempo. Ou seja, em Casa na duna o tempo passa sem que se note sua

Mas o surto de prosperidade foi sol de pouca duração, de sorte que, antes de a

prosperidade estabelecer-se efetivamente, mudanças na política e na economia do país,

alteraram os meios de produção. Diante disso, Mariano viu o futuro próspero, representado

pela fábrica de telhas, escapar de suas mãos. “A venda diminuía, as encomendas

escasseavam.” Justamente quando “o negócio começava a dar lucro, vinha uma estrada (...)

trazer a morte ao casarão.” (p. 156).

conhecimento do que se passava, tenta convencê-lo: “Não vejo maneira de trazeres uma

mulher para dentro destas paredes e é preciso alguém que governe a quinta quando

desaparecermos os dois.” (p.146).

A princípio pode parecer que Mariano está subestimando o filho e pensando

exclusivamente em si mesmo. Entretanto, conhecendo a fragilidade de Hilário, incompatível

com “a pesada herança dos Paulos” que “exigia os ombros fortes de alguém capaz de

confundir a quinta com a vida,” (p.142), havemos de convir que, em última instância, é a

sobrevivência da quinta e do nome da família que definem a tomada de decisão de Mariano.

82 História da literatura portuguesa. 9. edição, Porto, Porto editora, 1976, p. 1118.
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passagem; muda sem que se dêem pelas mudanças, exceto por ocasião das alterações bruscas,

repentinas, como é o caso das mudanças provocadas pela introdução do capitalismo no país,

as quais quebram a monotonia secular do sistema de produção agrícola servil.

Todavia, à medida que a narrativa se encaminha para o fim, há um processo de

aceleração na passagem do tempo e, com ele, as mudanças que vão ocorrendo no lugar. A

conseqiiência disso não poderia ser outra senão a alteração gradativa do cenário da duna:

Indiscutivelmente, Mariano é a figura nuclear de Casa na duna, o centro de gravidade,

em tomo do qual giram os Paulos. Em razão disso, reiteradas vezes a personagem recebe o

sobrenome da família, isto é: Mariano Paulo. Dessa maneira, ele constitui a transição de um

passado próspero para um futuro decadente. Representa, ainda, a classe económica que detém

o poder, mas que não se adaptou à realidade advinda com o capitalismo.

Foi então que a grande estrada que descia da vila começou a aproximar-se de

Corrocovo, a abrir-se por entre o mato, a deitar pinhais inteiros no chão. Apareceu em frente da

aldeia o piso certo de saibro e pedra. E a multidão de britadores, homens e picaretas, pás,

enxadas, com a ajuda dos cilindros enormes, enfiou a estrada ao meio do lugar.

A fábrica de Mariano Paulo estava condenada. O restrito mercado que tinha fora

devassado. Às aldeolas ermas, onde a telha de Corrocovo se vendia, chegava a concorrência

das grandes indústrias. As fabricas da Pampilhosa descarregavam a telha, nos povoados

obscuros, mais barata que a do formo da quinta, (p.153-155).

Negociantes, porqueiros, carros de milho, fruta, couve, gados e celeiros, passavam

agora em Corrocovo, na estrada nova, para as feiras da vila. Gente de léguas em redor subia e

descia com a riqueza da gândara nas manhãs e anoiteceres de feira.

Desse modo, a lentidão do romance acompanha o movimento do tempo e da realidade

que representa. Como tal, mantém-se coerente e verossínúl com a proposta estética e

ideológica do Neo-Realismo, visto que “ao ritmo desses gestos lentos e antigos os anos foram

passando sobre Corrocovo.” (p.22).
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Tanto oiro. Para o deixar a quem?

_ Meta o nariz na sua vida.

Case-se, mulher. Engorda, passa-lhe o mau gênio, arranja herdeiros. Com o baú cheio

de oiro, não lhe faltam homens. É o que tem a fazer.

E foi. Luciano Taipa, jornaleiro da quinta, averiguou ao certo as libras e os cordões do
baú, começou o namoro, e um dia Palmira pediu a Mariano Paulo que arranjasse criada, (p.33-

34).

O sucessor dos Paulos tem consciência de que precisa acertar o passo para acompanhar

o ritmo de desenvolvimento imposto pela nova ordem social e económica. A construção da

fábrica de telha comprova isto; entretanto, como tivesse resistido à mecanização da lavoura,

acabou não tendo o retomo que esperava, e consequentemente, não dispondo de um suporte

financeiro com que pudesse suprir as despesas, de modo que se colocasse em pé de igualdade

junto aos concorrentes.

Com efeito, Mariano acordou tarde demais para a realidade. Com a concorrência,

particularmente a das fábricas da Pampilhosa, que “descarregavam a telha, nos povoados

obscuros, mais barata que a do forno da quinta,” (p. 155), ele não teve como resistir.

Dentro dessa conjuntura, não podemos esquecer que a casa sobre o dorso da duna é

uma residência de homens sozinhos, visto que as mulheres, especialmente as esposas, não

sobrevivem à narrativa. Prova disso, Silvério Coxo e o velho Paulo já comparecem à

efabulação desacompanhados: viuvez que se estende a Mariano; vida solitária a que não

escapam o Dr. Seabra nem o Guimarães. Parece até haver uma relação entre esses homens e a

terra, praticamente divorciada do ritmo de vida das regiões desenvolvidas do país.

Desse modo, depois do casamento de Mariano Paulo com Conceição Pina, de acordo

com os ritos convencionais, o que aconteceu daí por diante não passou de uma união por

conveniência, de sorte que o casamento perde a aura romântica e assume o papel de uma

instituição que regula o funcionamento social e económico, como ilustra o diálogo que se

estabelece entre Firmino e Palmira:
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-Vai levando, rapaz. Tu és dos que pagam.

Nesse contexto, o casamento obedece a uma lógica muito mais conectada aos

interesses imediatos do que aos sentimentos, como se estes inexistissem nem fossem fontes de

conflitos daí advindos. E eles, os sentimentos, existem, bem como os conflitos, os quais

atravessam o romance e constituem um dos elementos que estruturam a narrativa.

Entre os conflitos, os de natureza económica revelam-se com mais intensidade,

alterando o status quo na esfera social. No choque de gerações, por exemplo, pai e filho se

enfrentam - o que no plano literário equivale ao que acontece no plano histórico, tal como a

oposição que se estabelece entre o passado e o presente, o sistema de produção semifeudal e a

nova ordem imposta pelo capitalismo, contra a qual o Neo-Realismo se insurge, como ilustra

o fragmento a seguir:

Tal enquadramento revela a realidade a que a ficção neo-realista se propõe denunciar:

o modelo económico, segundo o qual, só logra sucesso quem dispõe de lastro financeiro que

sirva de suporte para alimentar e realimentar o sistema. De conformidade com essa lógica, os

que não dispõem de recursos acabam sucumbindo, à margem do processo. Prova disso está na

correlação de forças entre credores e pequenos proprietários, segundo ilustram os fragmentos

abaixo:

Pela quinta, ia um movimento descomunal. O gado andava todo no trabalho, fazendo

rodar os espigões dos engenhos de manhã à noite. Bois, cavalos esfalfados. Mariano Paulo

decidira utilizar a própria égua da charrete. Hilário opô-se e discutiram. Tinham se habituado a

falar baixo. Anos de murmúrios, vozes sussurradas, quanto mais silêncio melhor na casa

sombria, como se receasse acordar o velho Paulo, D. Conceição, os mortos, (p.56-57).

E o rol da dívida a avançar pelas páginas do livro. Primeiro, o adubo; depois, o

dinheiro emprestado para as contribuições. Janeiro chegava, a vila mandava afixar editais nos

lugares públicos do costume: as paredes da capela, as árvores do largo. Editais, más notícias.

Os impostos a caírem em Corrocovo. O Miranda encetava outra página do livro:
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-Tudo aqui escrito, alma de Deus. E calculado pelo baixo. Acredita.

Não satisfeito, o Tendeiro investe contra o patrão, que fica desfalecido. Justino, um dos

jornaleiros, toma a frente e evita que o incidente tome maiores proporções. Depois, manda o

Tendeiro apanhar meia dúzia de libra, pôr no bolso e partir. Em seguida, conta oito moedas e

distribui entre os companheiros.

Parcelas sobre parcelas, somas, garatujas, que só o exagero aritmético do Miranda

entendia. Luciano resmungava, mas Palmira, a velha e ele tinham de comer. O inverno não
acabara ainda.

O rol crescia. Agora era o milho de todos os dias, o milho que o estio devorara.

Quando o inverno findasse, a terra estaria nas mãos do Miranda.

Nesse contexto, o universo de Corrocovo assemelha-se ao mundo dos trabalhadores do

campo em volta. A verossimilhança tem seu exemplo no episódio da botija encontrada pelo

Tendeiro, nas terras do Miranda. No ouro encontrado, o Tendeiro vislumbra uma possibilidade

de mudar o rumo de sua vida precária; entretanto, acaba por se submeter às regras impostas

pelo patrão, para quem o que na Terra se encontra, por direito, ao proprietário pertence.

Entretanto, depois de algumas contendas entre as partes envolvidas, reformula a opinião:

“Mas como descobriste as libras tens o teu quinhão. Tira uma mancheia delas, mete-a no

bolso, e vai cavando em volta. Quero o fundo dessa panela ao sol.” (jp. 106), diz o proprietário.

Não foi preciso tanto. Antes que as aves brancas da lagoa e as andorinhas

regressassem do sul com a primavera, Luciano Taipa entregou-lhe a leira empenhada e
emigrou, (p.73-74).

O capítulo referido, mais exatamente o episódio da botija encontrada pelo Tendeiro,

apresenta uma questão de grande importância na época. Trata-se das duas tendências

ideológicas que definem a política económica e os meios de produção, principalmente no

Ocidente: o capitalismo e o socialismo. A primeira, representada pela ganância do patrão e

Trata-se do Capítulo XIX, no qual o autor introduz uma categoria de narrativa

popular, que tem suas fontes na mitologia greco-latina, passa pelo enraizamento judaico-

cristão, e alcança a tradição oral, na Península Ibérica, assunto que retomaremos

posteriormente.
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Eis como o representante do clero se posiciona: “Se houver oiro na terra, deixem-no

onde está. Quero almas limpas da cobiça. O verdadeiro oiro é Cristo.” (p.l 13). Com essa

estratégia, o narrador neutraliza a discussão, antes polarizada entre capitalismo e socialismo, e

introduz um novo elemento, desta vez de natureza moral e religiosa.

Nessa perspectiva, sem tomar a defesa de um nem de outro, mas antes empenhado em

pregar a doutrina neo-realista, o narrado introduz um novo ponto de vista, dessa vez na voz de

um representante da Igreja, no caso, o Padre Alípio. Tal estratégia serve para apresentar a

questão sob outro prisma.

pela cobiça do empregado; a segunda, configurada na atitude de Justino. Tal questão é um

fenômeno da modernidade, surgiu a partir da Revolução Industrial, depois que a burguesia

ascendeu ao poder. No tempo em que as obras aqui em apreço foram publicadas, o capitalismo

e socialismo tinhas seus quartéis generais sediados nos Estados Unidos da América e na

Antiga União Soviética, respectivamente.

Nessa sucessão de acontecimentos, aparentemente casual, o que importa em Casa na

duna não é apenas o que está registrado em forma de escrita, mas também o que o texto

sugere. Aí, tem-se um cenário parcialmente desolado, com pessoas tristes e solitárias,

condenadas a um futuro sombrio, a um fim trágico.

Fim trágico que marca o epílogo da narrativa, sobretudo depois do assassinato de

Hilário e depois do suposto incêndio da casa, por meio do qual, Mariano ‘tem de alcançar a

sua vitória.” (p.l78). Antes que o médico venha proceder à autópsia no corpo assassinado de

Hilário, e assuma um significado dos mais relevantes, prenunciando, assim, as mudanças e as

transformações que estão por vir.

Nesse sentido, o romance em apreço constitui uma metáfora do tempo então

representado. Em sua leitura dialética de base marxista, o citado romance propõe a superação

do estado de injustiças advindo com o capitalismo. Tal qual a quinta dos Paulos que não

resistiu às mudanças, a nova ordem economica também nao pode se sustentar inalterado ao

longo do tempo, visto que nao ha sistema suficientemente capaz de manter-se para sempre,

sem que haja uma adequação ao espaço e tempo que ocupa. Nisso consiste a mensagem

proposta por Casa na duna, mensagem fundamentada nos princípios filosóficos do Novo

Humanismo de que o Neo-Realismo é porta voz.
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Assim, com sua narrativa breve e concisa, o romance de estréia de Carlos de Oliveira

retrata não só o quadro sócioeconômico português da época, como também denuncia o estado

de pobreza e de alienação em que se encontra o povo, em particular os trabalhadores.

A sutileza com que o quadro de miséria é delineado condiz com a tessitura do texto,

cuja opacidade transfigura os conflitos e as tensões sociais em obra-de-arte, no seu sentido

rnais elevado. Ao contrário dos textos de natureza panfletária, então em voga, os quais

estavam muito mais preocupados com a denúncia social do que com a elaboração do texto, a

narrativa em questão flui com a singeleza estética que o escritor português, nascido em Belém

do Pará, elegeu e lapidou em pleno estabelecimento do Neo-Realismo, tomando-se, por isso

mesmo, um dos legítimos representantes do movimento.
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3. Convergências e divergências na configuração de Usina e Casa na duna

Com efeito, não se sabe exatamente quando tal fenômeno começou a acontecer e

circular na esfera literária em questão; entretanto podemos afirmar, com conhecimento de

causa, que ele se intensificou por ocasião do Neo-Realismo, especialmente quando autores

como Alves Redol, Carlos de Oliveira e Fernando Namora, entre outros, passaram a reler os

“clássicos portugueses”, entre os quais, Eça de Queirós, a partir da leitura dos ficcionistas

brasileiros, como Jorge Amado, José Lins do Rego e Graciliano Ramos. Desde então, não tem

faltado interesse nos estudos fundamentados na literatura comparada, em tomo de autores de

língua portuguesa, dos dois lados do Atlântico.

É segundo essa perspectiva que Usina e Casa na duna se inscrevem nessa tradição, à

medida que os dois romances não só dialogam entre si como também estabelecem um diálogo

com o passado. Além disso, oportunizam uma maneira nova de olhar para as fronteiras

culturais e literárias sem uma opinião previamente formulada; antes, pelo contrário, procuram

redimensionar uma nova identidade.

Verificar como foi introduzido o sistema literário português entre nós, assim como se

desenvolveu o intercâmbio cultural e literário entre os dois povos que falam o mesmo idioma,

não faz parte do nosso objeto de estudo. Isso não impede de acompanhar o percurso, a fim de

apontar o momento em que a antiga metrópole teria deixado de participar na condição de

agente exclusivo do processo e passou a interagir nele, mas dessa vez percorrendo uma via de

mão-dupla.

Tomando a literatura luso-brasileira como produto de um sistema literário comum, isto

é, um sistema transnacional de criação literária, num processo de organização autónoma e

independente, verifica-se que há vários pontos de contato entre as produções realizadas em

Portugal e no Brasil, desde a carta de Pero Vaz de Caminha, por ocasião do descobrimento de

nossa terra, até hoje.



61

3.1- A várzea do Paraíba em revista

F, segundo essa ordem (ou desordem) que nasce a Usina Bom Jesus, a qual assinala no

universo ficcional criado por José Lins do Rego, em tomo do ciclo da cana, mudanças radicais

nas relações de trabalho. Mudanças essas impostas pelo novo meio de produção. Em outros

termos: com a usina, surge o operário assalariado em lugar da massa trabalhadora composta de

agregados que viviam em volta do engenho. Em razao disso, exige-se um novo tipo de

comportamento entre patrão e empregado, assim como uma nova forma de remuneração.

Datam dessa época as medidas protecionistas implementadas pelo governo de Getúlio

Vargas, durante a vigência do Estado Novo. Dentre essas medidas, destacam-se a carteira de

trabalho, o salário mínimo, a estabilidade no emprego, a aposentadoria por tempo de serviço

etc., tudo isso respaldado pelo Consolidação das Leis do Trabalho, instituída no mesmo

período.84

Entretanto, foi a ingerência de Carlos de Melo, à frente do Santa Rosa, que definiu a

tomada de posição por parte da família, sobretudo depois que o neto do Coronel José Paulino

deixou o Santa Rosa, “fugindo dos pavores que o atormentavam, entregando o seu património

aos parentes. (...) A São Félix, ali a dois passos (...) invadindo a várzea como um bicho

insaciável, devorando bangiiês sem pena.” (Idem, ibidem).

83 Livraria José Olympio Editora, Rio de Janeiro, 1936.
84 Cf. GOMES, Ângela de Castro. A política brasileira em busca da modernidade: na fronteira do público e
do privado. In’ História da vida privada no BrasiL v. 4. Coordenador-geral Fernando * Novais. São Paulo,
Companhia das Letras, 1998, p.525.

Inspecionando-se as bases sobre as quais foi construída a Usina Bom Jesus, que serve

de mote para o romance homónimo de José Lins do Rego,83 verifica-se que não se procedeu a

uma sondagem técnica que viabilizasse ou não a construção do empreendimento

agro industrial em apreço. Mais de um índice, especialmente no início da segunda parte de

Usina, leva-nos a inferir que, antes de resultar de um planejamento, como convém a toda

escolha, a Usina Bom Jesus não nasceu de um estudo económico nem da evolução do

Engenho Santa Rosa, mas do interesse manifesto da família que queria “alcançar o progresso,

igualar-se com outras, que haviam subido de condição, com turbinas e vácuos.” (p.40).
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As marcas dessas alterações de conduta entre patrão e empregado espraiam-se ao

longo da narrativa, notadamente na segunda parte que nomeia o romance, onde se encontram

as intenções, seguidas das mudanças efetivas que passou o património da família do Coronel

José Paulino, depois que este saiu de cena. Desse modo, podemos traçar uma linha ascendente

e descendente que assinala os avanços e recuos representando o andamento do referido

empreendimento.

narrativa de Usina. Podemos dizer,

linha, “reside o significado principal

83 In: Questões e literatura e estética. São Paulo, Ed. Hucitec, 1988, p.355.
86 Na Nota que o autor escreveu para a primeira edição do romance, em 1936, destaca: “Com Usina termina a
série de romances que chamei um tanto enfaticamente de Ciclo da Cana-de-açúcar .
87 Romance de estréia de José Lins do Rego, publicado no Rio de Janeiro, em 1932.
88 Publicados entre 1932 e 1943, na seguinte ordem: Menino de engenho, Doidinho, Baguê, O moleque
Ricardo, Usina e Fogo morta

Assim, percorrer os caminhos abertos no meio do canavial à procura dos vestígios que

levam à construção artística da Usina Bom Jesus é, antes e acima de tudo, reconstituir as

trilhas que conduzem a uma fonte que nunca seca, qual seja, a várzea do Paraíba, de onde Lins

do Rego recolheu a matéria-prima com que compôs o painel romanesco que ele mesmo

denominou de Ciclo da Cana-de-açúcar.86 Mais que isso: é conferir ao quadro regional,

pintado pelo autor de Menino de engenho,

universalizante que nele se encerra.

Isto constitui o fio condutor que tece a

apropriando-se das palavras de Bakhtin, que aí, nessa

gerador do enredo.85

Com efeito, o conjunto de romances que compõe o referido ciclo pode perfeitamente
ser recebido pelo leitor como uma só obra, dividida, evidentemente, em seis volumes.88 Nesse

sentido, Usina articula-se, direta e indiretamente, com os demais romances da série, tendo em

Banguê e em O moleque Ricardo seus antecedentes mais próximos. O primeiro, por ser

justamente nesse romance que se manifestam os sintomas iniciais da decadência do Engenho

Santa Rosa, ameaçado pela Usina São Félix; o segundo, por oferecer os subsídios que

alimentam a primeira parte do livro, de modo especial no que diz respeito à intensificação do

operariado no campo e consequentes reivindicações sociais.

Vem daí, certamente, a divisão do romance em duas partes, conforme vimos

anteriormente. A primeira tem como centro nuclear a figura de Ricardo, protagonista do

o estatuto nacional pela dimensão
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romance imediatamente anterior; a segunda apresenta como fio condutor a narrativa da usina

propriamente dita.

Assim, a Bom Jesus “nasceu dessa fraqueza, da luta entre a São Félix gananciosa e a

família do velho José Paulino, querendo resistir à invasão que vinha de fora.” (p.41). Em razão

disso, as providências foram sendo tomadas segundo as emergências, sem que houvesse

tempo suficiente para que as propostas fossem amadurecidas e depois colocadas em prática.

Atesta tal hipótese o fato da compra do material usado para a montagem da fábrica, o que

confere a falta de um planejamento ou, na melhor das hipóteses, a inexperiência da família, no

momento de assumir uma responsabilidade dessa ordem

Com efeito, o novo se estruturava sobre o velho, o presente sobre o passado, ou

ultrapassado, semantizado pela locução adjetiva ‘ferro velho’. Isto constitui uma prova

incontestável de que os herdeiros do Coronel José Paulino não estavam em condição de

assumir um empreendimento desse porte, menos ainda habilitados para medir forças com os

concorrentes.

Desta feita, a imagem do Nordeste canavieiro em foco reproduz o que estava

acontecendo no cenário político nacional. Assim, como a Usina Bom Jesus se erguia sobre os

escombros do Engenho Santa Rosa, o Estado Novo nascia das ruínas da Velha República: o

coronelismo rural saía parcialmente de cena, para a entrada da burguesia urbana emergente,

representada pelo empresariado industrial e pelos sindicatos patronais. Entretanto, o aparelho

do Estado não indicava nenhum sinal de mudança efetiva, uma vez que a ideologia dominante

continuava a mesma, mudava apenas a maneira de dominar. Desse modo, mantendo as

devidas proporções que separam a ficção da realidade, um dos melhores efeitos de Usina é a

reprodução desse quadro.

Voltando à várzea do Paraíba, para evitar generalizações, o narrador atribui a idéia de

montar a fábrica ao Dr. Juca. Compreende-se: “Era ambicioso. Aquela energia tranquila do

pai, no filho era só ambição de mandar, de ser rico, de mostrar-se. A idéia de montar a usina

fora sua.” (p.40). E como os planos do Dr. Juca tivessem agradado à parentela: “Todos

entrariam na sociedade. E fizeram a usina Bom Jesus, com as ferragens adquiridas de uma

outra, que se desfizera de ferro velho para aumentar de capacidade.” (p.41).
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Dito nesses termos, compete agora acompanhar não só os primeiros movimentos da

fabrica, como também o seu desenvolvimento. Nesse particular, dois fatores merecem

destaque: o rito de iniciação (representado pela festa no dia de inauguração da usina) e os

primeiros resultados do consórcio. O primeiro, com o propósito de tomar público o poder de

força da família, que, apesar da falta do patriarca, da inapetência administrativa de Carlos de

Melo e das ameaças dos concorrentes, a família do Coronel José Paulino manteria a posição

de relevo no cenário canavieiro da várzea do Paraíba; o segundo, para sugerir a idéia de um

negócio bem sucedido, de maneira que confirmasse e justificasse o esforço da realização do

empreendimento.

Desse modo, todos que estavam envolvidos na idéia de montarem a usina uniram seus

esforços, e eis o resultado: “No dia da botada da Bom Jesus houve festa de arrombar, veio

banda de música, gente de toda parte, parentes de Itambé. E até o governador mandara o seu

representante.”(p.42). Em seguida, “a Bom Jesus botou, cresceu, o açúcar dera dinheiro como

nunca. E com dois anos animara os donos a algumas reformas. O lucro daria para tudo.”

(p.43).

De fato, os resultados iniciais e as perspectivas de sucesso devem-se ao tirocínio

administrativo do Dr. Juca. “Legítimo dono, senhor absoluto ficara o Dr. Juca, pois os

parentes de fora foram aos poucos cedendo aos seus planos, às suas idéias. Mandava ele só.”

(Idem, ibidem).

O emprego dos verbos no mais-que-perfeito e no futuro do pretérito, (predominante

nos fragmentos ilustrados) leva o leitor a tomar alguns cuidados, especialmente no que diz

respeito ao aspecto semântico. Nesse sentido, o narrador oferece a oportunidade para que se

possa refletir acerca do dito e do interdito, isto é: o que está devidamente expresso e o que fica

subentendido, ou seja, nas entrelinhas. Tal recurso estético apresenta-se como uma estratégia

cujo papel é sugerir o que acontece logo em seguida, mais exatamente na condução da usina;

lembra, porém, que da gestão administrativa dependem a sobrevivência e o futuro de toda e

qualquer iniciativa, pública ou privada.

Importa saber se tal modelo de governar se mantém, de maneira que garanta a

sobrevivência da fabrica. E pelo visto, o modelo adotado funcionou, pelo menos no começo.

Nessa ordem, vejamos o progresso: “A usina crescia. Novas máquinas, estrada de ferro
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particular e uma zona de primeira ordem. (...). A Bom Jesus marchava para se emparelhar com

a São Félix. Bastava se ver o novo temo de moendas chegado da América.” (p.45).

Na luta entre as duas usinas resiste a problemática que norteia a conduta do gestor da

Bom Jesus, de maneira que as principais decisões tomadas pelo filho do Coronel José Paulino,

em termos de investimento na usina, são aparentemente para medir força com o dono da São

Félix.

Nessa ordem, a contratação de mão-de-obra especializada, como a de um químico, por

exemplo, levava a supor que a usina ia desvencilhando-se da herança do engenho regulado por

uma bitola semifeudal, para acompanhar o ritmo de desenvolvimento imposto pelo novo

modelo económico orientado pelo capitalismo.

A vila operária no lugar da senzala e as medidas adotadas em substituição às relações

informais, indicam as mudanças implementadas. Usina não era banguê, lembrava reiteradas

vezes o proprietário. De fato, quem a via assim, dificilmente reconheceria o antigo Santa

Rosa: “Não havia dúvida de que estavam com uma usina que era um primor.” (p.l 13).

e as

Todavia, a ação prática de um e a improvisação por parte do outro estabelecem as

diferenças principais entre os dois usineiros. Isto quer dizer: enquanto o dono da São Félix

vivia do trabalho e para a família, sem se deixar levar pelo consumismo, acumulando riqueza

e aumentando o património, o gerente da Bom Jesus, ao contrário, ia contraindo empréstimos,

gastando à solta, sem avaliar as consequências. Em razão disso, no momento que decidiu

reformar a fábrica, para que pudesse enfrentar a concorrente em igualdade de condições,

acabou mais uma vez precisando recorrer aos parentes.

“Falara com o Dr. Pontual, representante dos americanos, sobre uma maquinaria nova.

O negócio só seria feito com a garantia das terras.” (p.89). Condição essa que dividiu a

opinião dos familiares, posto que “O difícil era levá-los a assinar a hipoteca das terras. Todos

tinham horror dessa palavra. Hipoteca para eles era mesmo que o descrédito.” (p.90).

A despeito disso, o administrador da Bom Jesus realizou o empréstimo

conseqiientes reformas técnicas, fez alguns benefícios nas instalações da usina e aumentou o

espaço físico destinado ao plantio da cana. Além disso, fez a canalização das águas do Riacho

Vertente e comprou o Engenho Santa Fé (de um antigo servidor do Santa Rosa), que vinha

sendo disputado pelos dois usineiros.
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Muitos deles já tinham seu automóvel, já gozavam um pedaço a vida. Edmundo, do

Coité, fazia figura no Maia, com seu primo Dr. Juca. (...) LJm matuto, como o Sinhozinho do

Santo Antônio, que fora feitor do Dr. Lourenço, estava de rapariga na cidade, com casa

montada, de brilhante no dedo. Só os velhos, como o Capitão Joca, do Maravalha, se

conservavam no que era. Estes criticavam a saliência e os estragas dos parentes, (p. 113).

Tal ponto de vista só mudou quando os negócios começaram a se deslocar para outra

direção, para outro lado que não fosse conduzido pelo lucro. Na verdade, começou a se

desestabilizar a partir dos incidentes de ordem técnica, que ocorreram repetidas vezes e que,

embora assistidos pelos especialistas, não deixaram de afetar a linha de produção e de

comprometer a contabilidade da fabrica. Agrava-se com a redução da safra de cana e

O resultado disso se refletia na vida privada do usineiro e de sua família: “Os meninos

já não estudavam na Paraíba. Haviam passado para os colégios caros de Recife. A casa-grande

da usina era somente para veraneio, porque palacete de duzentos contos se erguia bonito na

capital.” (p.43) Tais mudanças se estendiam também aos parentes envolvidos na sociedade

agro industrial em questão:

O poder que o usineiro exercia corresponde a um tipo de dominação que Max Weber

conceitua de tradicional, isto é, sua legitimidade se apóia na legitimidade de poderes e mando

herdados de tempos distantes. Assim, obedece-se, não a disposições legais, mas a um senhor

pessoal imposto pela tradição.89

Dessa maneira, enquanto as safras respondiam aos esforços dispensados à lavoura da

cana e o preço do açúcar correspondia aos investimentos feitos, nenhuma voz se levantava

contra o mando e contra os desmandos do usineiro; pelo contrário, louvaram seus méritos. Até

reconheciam: “O Juca era um vadio de marca, mas no trabalho ninguém como ele. E que

cabeça, que bicho para os planos!” (p.l 14). Desta sorte, acabavam por se render ao Dr. José de

Melo: “Se não fosse ele o que seria daquela várzea, que vinha há dois séculos dando cana para

bangíiês, estragando à toa a força de suas terras?” (p.l32).

89 Cf. GOMES, Heloísa Toller. O poder niral na ficção. São Paulo, Ática, 1981, pp. 46-47.
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Decerto, é dentro desse contexto que se enquadra a Usina Bom Jesus. Além disso,

deve-se levar em consideração que por trás desse quadro está o tipo de poder e de dominação

que vem de tempos distantes, totalmente em descompasso com a realidade presente.

Todavia, a situação da Bom Jesus só chegou ao extremo quando o Dr. Juca sentiu que

a saúde fugia ao seu controle. Sem forças para enfrentar os problemas e sem lastro financeiro

com que honrasse os compromissos assumidos, o usineiro acabou nas mãos dos credores, os

quais ameaçavam levar os títulos da dívida à execução pública.

conseqiiente queda da produção de açúcar, ano após ano, e chegou ao clímax por ocasião da

crise no mercado.

Nessa ordem, mais de uma imagem compõe o quadro pintado segundo a perspectiva

acima. Dessa maneira, podemos acompanhar o processo regressivo que passou a usina, como

segue: “Naquele ano a Bom Jesus não moeu, como se esperava. Tudo era novo, os

engenheiros garantiram e foi uma moagem, parando hoje para corrigir as moendas, amanhã

para acertar as turbinas. E o açúcar da pior espécie.” (p.144). Além disso, veio a crise do

açúcar, “pegou a Bom Jesus de jeito.” (pl71). E em consequência disso: “Os compromissos

enormes, os cálculos feitos na alta. As despesas com safras gigantes e a Bom Jesus sem

recursos próprios, sem Banco, sem crédito para se sustentar.” (p.171-172).

Estudando o fenômeno anterior nas usinas em Pernambuco, Gadiel Perruci afirma que

o apoio do capitalismo urbano beneficiou largamente as usinas em relação aos antigos

engenhos, os quais mostram uma grande capacidade de adaptação às novas conjunturas e só

desaparecerão como unidades produtivas de considerável importância depois de 1930. Isto se

deve a dois fatores: as crises açucareiras durante a Primeira República e a falta de mercados

para o açúcar nordestino, a qual bloqueia o aumento de produção.90

Outrossim, têm papel importante as leis do capitalismo, cuja expansão, segundo

Anthony Giddens, provoca este efeito: “Destrói a comunidade local autónoma, colocando os

homens dentro de uma estrutura de interdependência.”91 Entretanto, antes que tal execução se

efetivasse, o dono da São Félix deu um golpe de mestre e passou finalmente a deter o controle

90 Cf. A república das usinas. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978, p. 126.
91 Capitalismo e moderna teoria sociaL Lisboa, Editorial Presença, 1994, 304.
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3.2- A gândara revisitada

sobre a várzea do Paraíba, de Santa Rita a Pilar, conforme planejara anos a fio, acabando de

vez as manobras do Dr. Juca, cujos sonhos caíram por terra, como um moinho de vento.

Procedimento diferente acompanha o cotidiano da casa na duna que nomeia o romance

de Carlos de Oliveira. Ao contrário do que aconteceu com a Usina Bom Jesus, do romance de

José Lins do Rego, com o qual dialoga, a casa em apreço pouco se altera, do começo ao fim

da narrativa que serve de tema. Nesse sentido, em Casa na duna, as mudanças são

relativamente poucas. Elas, em geral, acontecem de dentro para fora, conforme exemplifica a

primeira reforma, seja para mudar a estrutura física do prédio, seja para imprimir as marcas do

proprietário: “O velho Paulo consertou o casarão, pôs-lhe vigamentos firmes e assentou um

andar novo sobre as paredes térreas.” (p.7). Fato observado por Terezinha de Jesus Costa Vai,

a qual afirma: “Em Casa na duna, muda-se de visão do interior para o exterior (da casa para o

campo) do perto para o longe panorâmico (da lagoa para a duna).”

Na sequência, as outras reformas não são significantes. Vão acontecendo lentamente e

se associam muito mais às necessidades de subsistência da família do que ao mero interesse

desta, no sentido de mudar a aparência ou o rumo da quinta, a qual ia crescendo “abocanhando

tudo: pinhal, searas e poisios.” (Idem, ibidem). Isto não só justifica as benfeitorias promovidas

pelo velho Paulo, como também estas são decisivas para o estabelecimento e prestígio da

propriedade “dominando a aldeia sobre o dorso da duna”, (p.51).

Com o passar do tempo e conseqiiente mudança de comando, Mariano Paulo não foi

suficientemente capaz de superar as dificuldades que foram acontecendo, como, por exemplo:

“Chuvas fora do tempo apodreceram metade das raízes e o sol quando veio continuou a

destruição.” (p.55). Além disso, ao contrário do pai, um homem deveras empreendedor, o

filho resistia às mudanças. Daí, ser o trabalho da quinta “feito com enxadas, a uva esmagada

92 Op. Cit. p.66.
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Biblos. Revista da Faculdade de Letras. Coimbra,

sem prensas, o milho escarolado à mão. A aguardente de Corrocovo corria ainda do tosco

alambique” (p.43), como antes.

A princípio, parece que Mariano Paulo tem uma visão limitada, preocupando-se com

problemas imediatos, como o destino que poderia ter sua gente. Assim, fosse solidariedade

humana ou fosse álibi para não proceder às reformas, o fato seria este: “Se aparecessem as

prensas, os destiladores, os escaroladores mecânicos, os homens seriam despedidos.” (Idem,

ibidem).

Por trás dessa visão aparentemente paternalista, esconde-se a preocupação com o

investimento e as relações entre senhor e empregado. Nisso consiste a hesitação do

proprietário da quinta, entre mecanizar ou não a agricultura, e as respectivas atividades

agrícolas. Tratando do assunto com o Guimarães e com o Dr. Seabra, dizia Mariano Paulo aos

interlocutores: “Mas já pensou quanto me custava tudo isso?” (p.46).

Com efeito, o protagonista do romance de estreia de Carlos de Oliveira não tinha

interesse em mudar o cenário da duna. Como já havíamos observado: “A quinta parecia viver

fora do tempo.” (p.75). Assim, dessa espécie de imobilismo que nada ou quase nada altera o

cotidiano do lugar, e dessa incapacidade de acompanhar a marcha do tempo, “com o seu

relógio sempre certo.” (p. 177), advém o que para Carlos Reis, constitui o motivo central das

preocupações de Mariano Paulo, o tempo.93 Opinião semelhante apresenta Terezinha de Jesus

da Costa Vai, para quem: “Todo romance se apóia no tempo, quando marca o decurso

temporal na evolução das personagens.”94

93 O tempo em dois romances de Carlos de Oliveira.
p.79,1975.
94 Op. Cit. p.68.
95 Idem, ibidem.

Nesse aspecto, duas personagens estão visceralmente marcadas pelo passado: Mariano

e Hilário Sobre ambos, acrescenta a ensaísta citada: “Tributários de seu passado pela tradição,

pela doença, buscam abolir ou anular o tempo a fim de encontrar uma justificativa para

viver.”95 Por esta razão, Mariano Paulo não tencionava comprar as máquinas: “A quinta

continuaria silenciosa, sem o barulho dos motores. Os homens continuariam a semear e a

colher como há mil anos.” (p.44).
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Como fosse contrário à modernização da agricultura, o que significava continuar

desenvolvendo as atividades manualmente como antes, o proprietário delegou parte da

responsabilidade ao empregado de confiança. Trata-se de Firmino, servidor dedicado e

vigilante, que vinha tomando as providências mais urgentes, “descobrindo o que era preciso

fazer, mandando repetir o que fora mal feito: sulfato numa cepa esquecida, estrume num pé de

laranjeira. A vida entregue à casa, à quinta, sem hesitação.” (p.96).

Com efeito, não se percebe nenhuma ação prática e efetiva da parte de Mariano Paulo,

em favor do desenvolvimento da quinta, pelo menos até o Capítulo XII, onde entra em cena o

Guimarães, com a proposta de vender seus fomos de cal. Até então a atitude de Mariano é a

de quem se deixa levar pela inércia; quer dizer: a de quem planta e colhe como vinha fazendo

há anos.

À guisa de ilustração, vejamos o que é citado por Alexandre Pinheiro Torres e tem a

ver com a problemática apontada acima: “A velha casa está como que isolada do mundo. Tal

isolamento permite um certo tipo de economia. A região basta-se a si mesmo. O que se

consome é, grosso modo, o que ali se produz.”96

Nesse ritmo, a quinta em questão não vai longe. Tal hipótese logo se configura quando

o proprietário vê-se na iminência de remover a égua da charrete para atender à demanda de

trabalho no campo. Este fato que não só encontra oposição em Hilário, como ainda intensifica

as dissidências entre pai e filho, desencadeando sérias consequências, entre as quais, a

vingança deste, que acaba por descarregar sua ira contra o animal indefeso.

96 A tetralogia da gândara de Carlos de Oliveira. In: Romance: o mundo em equação. Lisboa, Portugália
Editora, 1967, p.257.

Por outra via, a intenção manifesta por Mariano Paulo, a de casar-se novamente, com o

fito de deixar um herdeiro a quem confiasse o futuro da quinta, deixa claro que, ao contrário

do que parecia, Mariano arquitetava um plano no sentido de salvar o património. Haja vista

que “Hilário não era o herdeiro que sonhara; a pesada herança dos Paulos exigia os ombros

fortes de alguém capaz de confundir a quinta com a vida.” (p.142). O proprietário tinha

consciência disso. Para ele, “Silvério Coxo e os descendentes não haviam erguido a pulso a

maior, casa de Corrocoro, (...) para que ele, Mariano Paulo, a deixasse levar pela voragem.”

(p.95-96).
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Os primeiros resultados foram animadores. Firmino acreditava na reviravolta na

quinta, promovida pelo patrão, e sorria. O empregado “olha a fábrica e sente que uma vida

nova nasce das paredes descamadas, dos poços abertos na terra vermelha.” (Idem, ibidem).

Tal feto nos leva a dizer, sem receio de engano, que o sujeito da enunciação sintetiza o estado

psicológico do dono da quinta, o qual parecia outra pessoa, no dizer do narrador.

A mudança repentina que ocorre do meio para o final do universo diegético de Casa

na duna não se estabelece entre passado e presente, “mas antes com o que de futuro começa a

“Mariano Paulo reparou por acaso nos pequenos poços vermelhos que a criançada

escavara e um novo projeto se esboçou ali mesmo: utilizar o barro no fabrico de telha ou coisa

semelhante.” (Idem, ibidem). A ideia era boa. E, como parecesse uma saída viável, depois de

proceder a algumas inspeções no local e das providências que ele tomou, a fábrica de telha

saiu do papel e ganhou forma, movimento.

Na impossibilidade da compra do forno de cal, a contraproposta de tomar-se sócio do

Guimarães acena como uma chance de mudança. Aceno apenas. Entretanto, se as manobras

do Guimarães desviam tal possibilidade, não deixam de apontar a necessidade premente de

encontrar um meio com que pudesse reverter o processo de decadência que sobrevoava a

gândara. Como não podia deter o tempo, nada mais coerente do que “tentar a

industrialização.”97

97 TORRES, Alexandre Pinheiro. Op. Cit, p.258.

Tal motivação leva-o a encontrar em seus próprios domínios o componente que

apontava a possibilidade de transformar em realidade o que até então não passava de

abstração. Trata-se da “terra barrenta”, encontrada no fundo da quinta, com que os garotos

“passavam as tardes a modelar bonecos, a atirar a argila pegajosa à cara uns dos outros.”

(p.123). Indiscutivelmente, ali estava a matéria-prima que, uma vez manufaturada, poderia

render divisas, saldar as dívidas, aferir lucros.

Daí por diante, o proprietário canaliza os esforços nesse sentido. “A salvação da quinta

tomara-se uma idéia constante, obsessiva.” (p.123). Em outros termos: finalmente Mariano

percebeu que, naquele exato momento, a fábrica representava a única alternativa capaz de

manter a unidade da quinta, para enfrentar os perigos que minavam os alicerces de um

património em decadência.
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Por mercado aberto entendemos a prática do capitalismo, sistema económico baseado

no capital e na divisão do trabalho. Em contrapartida, consideramos política económica

fechada as diretrizes da economia ditadas por um regime político totalitário, como era o caso

de Portugal de então.

É dentro desse quadro que a ficção neo-realista se posiciona como uma linha de força e

de resistência contra o sistema então vigente, imposto pelo imperialismo externo, à revelia da

vontade e dos interesses da sociedade civil, sem levar em consideração o estágio de

desenvolvimento de tal sociedade.

Nesse aspecto, Casa na duna é um romance historicamente datado, tendo nos anos de

1940 português o fulcro da matéria narrada. Os conflitos entre pai e filho, trabalho manual e

agricultura mecanizada reproduzem as tensões sociais que ocorrem na época, em geral,

resultantes de uma economia que se debate diante de um mercado aberto e de uma política

económica fechada.

A partir desse panorama, entende-se a inadaptação do Dr. Juca (protagonista de

Usina), assim como a de Mariano Paulo (de Casa na duna) em gerir o património que

herdaram dos antepassados, apresentando-se como co-responsáveis pela decadência a que

levaram os bens da família. Nessa lógica, o modelo semifeudal não resistiu à colisão com o

sistema fundamentado na divisão do trabalho e na mão-de-obra assalariada. Dessa maneira, a

estrada que descia da vila, na direção de Corrocovo, “a abrir-se por entre o mato, a deitar

pinhais inteiros no chão,” (p. 153) não vem apenas para promover o progresso material nem o

98 REIS, Carlos. Op. Cit. p.89.
99 MENDONÇA, Fernando. O romance neo-realista In: O romance português contemporâneo. Assis, SP,
FFCL, 1966, p.HO.

descortinar nesse presente.”98 Isto, porque, como microssistema mesmo aparentemente isolado

do mundo, a casa fez parte de um macrossistema em fase de transição, com uma economia

que transforma seus métodos antigos, atingindo lugares onde “o progresso material ainda não

iniciara a sua invasão inflexível, desumana e irreversível.”99 Desta feita, sofre os efeitos que

abalam as estruturas do conjunto sócio-económico como um todo. Daí a “instabilidade de

base” que o título do romance sugere, segundo Maria Alzira Seixo, antes citada. Nesse

sentido, dissociar a parte do todo é não levar em conta o contexto social e literário em que o

romance se insere.
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desenvolvimento da região que compreende a gândara,

exigências das leis de mercado e da livre concorrência.

Todavia, por um lado, a “estrada nova” ameaçava a sobrevivência da fabriqueta de

Mariano Paulo, restrita ao consumo local; por outro, não deixava de ampliar o horizonte dos

consumidores das “aldeolas ermas”, onde agora chegava a oferta dos concorrentes. Isso por si

só representava um avanço, um passo em direção ao desenvolvimento da região.

Como não pudesse acompanhar a marcha do tempo, Mariano Paulo não se dava por

vencido, embora estivesse praticamente sem forças nem meios para resistir. De igual modo,

não se considerava responsável pelo fracasso que se abatia sobre a quinta, atribuindo ao fado

tamanha desdita: “Sei que estou perdido. Mas a telha, a fábrica, a estrada, não são chamadas

para aqui. A ratoeira é outra. Uma praga antiga, uma maldição que vem de longe. Há muito

que os Paulos foram condenados. Para pagar agora.” (p.161).

Desse modo, Mariano, sem atentar para a nova ordem social, política e económica que

se configurava no país e alterava a gândara (essa ordem exigia “ombros fortes de alguém

capaz de confundir a quinta com a vida” (p. 142), atributos que ele, certamente, não tinha), não

admitia o fracasso. Do embate consigo mesmo, acabou por resvalar para o lado obscuro da

loucura, tal qual acontecera com o velho Paulo, seu pai, como se, de fato, houvesse por trás

deles “uma praga antiga, uma maldição” que vinha de longe.

Segundo essa perspectiva, pode-se entender a atitude extrema a que chegou por

ocasião do assassinato passional de que fora vítima Hilário. Decerto, não foi o amor paterno

que impediu (ou teria impedido) “retalhar um Paulo como quem desventra uma rês” (p.177),

mas a sandice de quem, em nome de um “destino a cumprir-se, sem piedade, com o seu

relógio sempre certo” (Idem, ibidem), imagina as chamas devorando o pátio, a casa, “a adega,

as tulhas, a nogueira plantada por Silvério Coxo, fundador da quinta.” (p.178).

A morte de Hilário acelera, efetivamente, o processo de loucura que acomete Mariano

Paulo e intensifica-lhe a sede de vingança, representada na “vitória sobre o destino”, que

Mariano desejava alcançar. Ocorre, porém, que tal vingança não é direcionada para os algozes

do filho, mas contra tudo e todos que haviam banido a paz e a tranquilidade da quinta.

É, portanto, contra o presente (que se opõe ao passado) que Mariano Paulo se volta e

se revolta, numa atitude covarde de quem não se submete a uma situação com que não

mas também para atender às
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3.3 - Convergências e divergências

1945, e que integra o Trabalho poético do

concorda, ao mesmo tempo que corta radicalmente a possibilidade de um futuro, de um vir a

ser, enraizado naquela estrutura. Daí ser preciso queimar, arder, apagar tudo, para que das

cinzas pudesse nascer uma nova ordem.

100 Obra de Carlos de Oliveira, publicada pela Coimbra editora, em
autor em questão.

Em que pesem os sonhos, os projetos e a utopia, tal procedimento é absolutamente

coerente com o conteúdo programático que serviu de suporte teórico para o Neo-Realismo,

notadamente, quando se convencionou que a arte literária daí resultante constitui não só uma

linha de resistência contra a política vigente, como também a expressão do Novo

Humanismo. Isto, porque o Neo-Realismo não pretendia reformar a sociedade da época. Ou

seja, seu projeto não é reformista, mas de mudança radical dos fundamentos sociais, à medida

que propõe um novo modelo de sociedade.

Um texto, literário ou não, é, em geral, revelador. Revelador de uma mensagem, de um

estilo; revelador enfim dos componentes que marcam e demarcam a práxis narrativa. Nesse

sentido, Usina e Casa na duna não fogem à regra e, como tal, portam consigo os elementos

fundamentais do texto narrativo. Assim, em uma leitura atenta, constatamos que os romances

em pauta mantêm pontos em comum. Isso se configura à medida que se confrontam os textos

e se estabelece um diálogo entre as duas obras citadas, seja para confirmar as semelhanças,

seja para contrapor as diferenças, numa espécie de espelhamento.

Desse modo, “confrontando-se o tratamento de uma temática comum, será possível

determinar não a hipotética superioridade de um sobre o outro, mas em que consiste a

Assim, enquanto o poeta de Mãe pobre100 fica a indagar: “Quem soprou na gândara/ a

última chama?”, o ficcionista de Casa na duna não tem dúvidas no momento de oferecer as

pistas que levam o leitor àquele que lançou a tocha sobre a casa, como lançasse fogo contra o

velho sistema.
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Quem primeiro apontou tal correlação entre Carlos de Oliveira e os ficcionistas

nordestinos e chamou a atenção dos leitores para o problema foi Fernando Mendonça. Na obra

que dedicou à literatura portuguesa do século XX, particularmente no estudo acerca da

projeção internacional do romance neo-realista, ao se referir ao romance Uma abelha na

chuva, diz o eminente mestre:

Depois disso, toma-se desnecessário mencionar os inúmeros estudos de natureza

comparativa que foram desenvolvidos em tomo de São Bernardo e Uma abelha na chuva,

no âmbito acadêmico brasileiro. Prática que não ocorreu, no que diz respeito aos romances

que integram o ciclo da cana-de-açúcar, de José Lins do Rego, com Casa na duna, de Carlos

de Oliveira.

O leitor brasileiro que queira fazer um paralelo entre este romance de Carlos de

Oliveira e São Bernardo, de Graciliano Ramos, não perderá seu tempo. Seria mesmo um

estudo que poderia revelar bastantes surpresas. Parecem projetar-se algumas reflexões sobre

Uma abelha na chuva, tal como o ciclo da cana-de-açúcar se pressente na falência geral em

que se consubstancia a temática de Casa na duna.102

101 GOMES, Heloisa Toller. O poder rural na ficção. São Paulo, Ática, 1981, p.27.
102 Projeção internacional do romance neo-realista In: A literatura portuguesa no século XX. São Paulo,
Hucitec; Assis, SP, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1973, p.121.

originalidade de cada um”101 No caso de José Lins do Rego, a coragem de trazer para o

domínio público o que fez parte do âmbito privado, como os problemas internos da família, os

conflitos da aristocracia açucareira a que pertencia, os quais servem de assuntos temáticos da

obras que compõem o ciclo da cana-de-açúcar; no exemplo de Carlos de Oliveira, a ousadia

de trazer para o centro da roda neo-realista o drama da pequena burguesia rural, que constitui

a tensão das narrativas do conjunto de romances que formam a tetralogia da gândara, quando

o comum na época era preocupar-se com as tensões sociais que envolviam o operariado.
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Com efeito, o processo de elaboração de Usina e Casa na duna desenvolve-se de

maneira semelhante. Desse modo, a construção dos textos insere-se num contexto analítico em

que as marcas de subjetividade do literário correspondem à objetividade do universo

representado.

No romance de Carlos de Oliveira, em pauta, ambientado na região da gândara, são

utilizados temas e motivos parecidos com os que José Lins do Rego utilizou na composição de

Usina, centrado na várzea do Paraíba, como, por exemplo, a monocultura, a sociedade

patriarcal etc., ambos contados a partir de um narrador em terceira pessoa. A recorrência a tais

recursos leva-nos ao expediente literário da intertextualidade. Tal expediente, via de regra,

consiste na fatura do texto como resultado de outros textos, “através de um trabalho poético de
absorção e transformação, presente em qualquer organização da escrita”104.

Dentro desse princípio, o da intertextualidade, as duas obras aqui enfocadas estão

devidamente organizadas a partir de um espaço, cuja estrutura social apresenta características

semifeudais e um regime patriarcal. Nesse sentido, basta conferir a maneira de mandar

personificada pelo Coronel José Paulino, assim como pelo velho Paulo. Tanto um quanto

outro imprime uma marca de tal ordem que, se não encontra equivalente na gestão

administrativa dos sucessores, define, por oposição, as posturas assumidas, sejam consciente

ou inconscientemente, pelo Dr. Juca e por Manano Paulo.

103 In Lima Barreto e o espaço romanesco. São Paulo, Ática, 1976, p. 13.
104 ABDALA JÚNIOR, Benjamin. Op. Cit. p.73.

Não entra aqui nenhum valor judicativo: trata-se tão somente de uma abordagem em

tomo de duas épocas diferentes, de duas gerações distintas, cada uma, como tal, com suas

características. Por trás disso, a ideologia vigente ordena a cultura que se estabelece em cada

um desses períodos historicamente datados.

Evidentemente, não é este o vetor que norteia nosso propósito, antes motivado pelo

afeto e apreço que conferimos tanto à obra do escritor paraibano quanto ao romance do

ficcionista português, em tomo dos quais, como diria Osman Lins, “existe uma admiração

literária juvenil que os anos ampliaram, tomando-a mais racional.”103 Isto, sem, não obstante,

perderem-se de vista os princípios da pesquisa científica, que devem constituir o fio condutor

do trabalho.
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No caso

Sem dúvida, Usina e Casa na duna retratam uma sociedade composta basicamente de

homens remanescentes da classe dominante aqui representada pelo Coronel José Paulino,

Carlos de Melo e Dr. Juca; assim como pelo velho Paulo, Mariano e Hilário. Homens, em sua

maioria, sozinhos, os quais bem ou mal ocupam a linha de frente e decidem o destino daqueles

que vivem em sua volta, em uma condição subalterna, como é o caso do moleque Ricardo e

Firmino. Estes servem para homologar o status quo do sistema e legitimar o poder da classe

dominante sobre a classe dominada.

A propósito de Ricardo e Firmino, sua única liberdade consiste na grandeza de ação

que lhes permite transitar livremente nos diversos domínios que compõem o universo

romanesco de que fazem parte. Suas vozes, seja por meio do discurso direto seja pelo indireto

livre, constituem uma espécie de contracanto que modula a composição diegética. Nesse

diapasão, a finalidade de tocarem no presente é, geralmente, a de lembrar o passado, e tomá-lo

por referência. Desse modo, quando comentam o Dr. Juca ou Mariano, fazem-no para

compará-los ao Coronel José Paulino ou ao velho Paulo: no fundo, personagens diferentes

que, não obstante, mantêm afinidades entre si.

Portanto, é segundo esse princípio que nos orientamos, tomando a literatura comparada

como “um proceso de escritura que asume tanto la semejanza como lá diferencia ,em suas

investigações.105 De maneira que as trocas simbólicas sejam “deslocadas de seu espaço

original pelo trânsito de mão-dupla das idéias e pela apropriação diferenciada do signo

‘estrangeiro.”106 Nessa ordem, o paralelismo que se estabelece entre o Coronel José Paulino e
o velho Paulo prolonga-se pela via biográfica aparentemente comum,107 que determina uma

relação análoga dos códigos sociais, levando-os a aceitar ou não certas convenções da tradição

patriarcal.108

105 BEHST, Lisa Block de. Tentativas comparatives en Uruguay: la imaginación entre dos médios. In:
Literatura ’ comparada no mundo: quesotes e métodos. Org. Tânia Franco Carvalhal. Porto Alegre,
L&PM/AILC, 1997, p. 161. J
106 SOUZA, Eneida Maria de, e MIRANDA, Wander Melo. Perspectivas da literatura comparada no Brasil.
Idem, ibidem, p.41.
107 Ambos já comparecem à narrativa na condição de viúvos. Além disso, são responsáveis pelo estabelecimento
e expansão do património que deixam para a família.
108 No caso do Coronel José Paulino, acumulando bens materiais e simbólicos, como comprando terras e
conquistando o título honorífico , símbolo de poder e prestígio na época; no que diz respeito ao velho Paulo,
mantendo a soberania da quinta sobre a região.
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Indiscutivelmente, o referido escritor português é um dos mais lidos entre nós, dentre

os escritores do país irmão, e se apresenta como um dos pontos de referência dos autores

brasileiros da geração de 1930, de modo especial dentre os ficcionistas do Nordeste, como

José Lins do Rego e Graciliano Ramos. Assunto este que nos remete, mais uma vez, para o

espaço da circulação literária luso-brasileira.

Deriva daí o fio com que o leitor de José Lins do Rego e de Carlos de Oliveira vai

tecendo o seu imaginário. Nesse processo, não raro, o narrador de José Lins conduz o leitor ao

universo ficcional queirosiano, notadamente quando eleva a figura do Coronel José Paulino à

altura de um Afonso da Maia ou à dimensão de um Mendes Ramires, igualmente criado por

Eça de Queirós, nas obras Os Maias e A ilustre casa de Ramires, editadas em 1888 e 1900,

respectivamente.

Sentado naquela cadeira de braços, o usineiro olhava para o mundo que saíra de suas
mãos.(...) O velho seu pai governara o Santa Rosa por mais de 80 anos. Lembrava-se bem dele,
acordando de madrugada para o banho frio. Os galhos daquele tronco apodreciam. Não havia
na família inteira um moço com força de ir muito além, (p.209)

Referindo-se ao problema, mais exatamente sobre a recepção e difusão de Eça de

Queirós no Brasil, o crítico Benjamin Abdala Jumor destaca a importância do autor de Os

Maias, no estabelecimento da literatura produzida por autores nordestinos, nas décadas de

1930 e de 1940. No mesmo estudo, analisa “como Graciliano Ramos apropriou-se de imagens

e procedimentos literários de Eça e de como depois será a vez de os portugueses relerem seu
autor clássico, pelo viés social proveniente da literatura brasileira.”109

Nessa perspectiva, a comparação que teria sido feita pelo narrador de José Lins do

Rego, para além dos episódios factuais de que se nutre a narrativa, instaura uma tensão no

cotejo do presente com o passado, demarcando as fronteiras que separam o período de

ascensão da fase de decadência da usina e da casa sobre o dorso da duna, conforme ilustram

os fragmentos a seguir:

109 Sistemas literários e literaturas nacionais em língua portuguesa. In:VIl CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE LITERATURA COMPARADA. Salvador, UFBA., de 25 a 28 de julho de 2000.
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Essas imagens se projetam no cenário da duna, no qual: “O velho Paulo não sentira, em toda a

plenitude, o torvelinho deste choque de interesses. Mas a quinta esbarrondava-se agora nas

mãos de Mariano.” (p.61).

Desse modo, passado e presente se articulam e dialogam entre si. Diante das forças

adversas do segundo, regido por uma nova ordem económica, os protagonistas de Usina e de

Casa na duna tentam acertar as contas com o tempo, mas, como não estivessem adaptados ao

sistema vigente, acabam praticamente alienados, isto é, feitos marionetes nas mãos de

terceiros, como os credores, por exemplo.

Ainda sobre o assunto, etimologicamente, alienação vem de alienar, isto é, tomar

alheio. Nesse sentido, alienar-se quer dizer tomar-se alheio. Como se percebe, o termo

apresenta uma noção relativa e não deve, portanto, ser entendida sem tal especificação.

Esse conceito vem de Hegel, que o empregou para significar a objetivização da idéia

na natureza e a do próprio homem pelo trabalho.

Tal fato, que levou ao comentário acerca de alienação, não acontece arbitrariamente;

ao contrário. Antes de suscitar questões pontuais acerca da tipologia das obras, bem como da

categoria de seus narradores, associa-se aos fatores sócioeconômicos que definem a política de

produção de bens de consumo das regiões, senão dos países que representam. Nesse sentido,

os produtos da terra, como a cana-de-açúcar, plantada e cultivada em terreno propício da

várzea do Paraíba, assumem uma importância equivalente à cerâmica extraída do barro da

Nessa ordem, o vocábulo alienação é de largo uso na filosofia marxista e comporta

várias significações, ainda que, fundamentalmente, todas elas possam amparar-se no sentido

etimológico do termo. Desse modo, segundo Marx, o homem aliena-se em seus produtos e
identifica-se com eles, os quais se lhe opõem e o escravizam.111

1,0 Cf. GIDDENS, Anthony. Capitalismo e a moderna teroria social. Lisboa, Editorial Presença, 1994, p.302.
111 Cf. NOGARE, Pedro Dalle. Visão do homem e da história no marxismo tradicional. In Humanismos e
anti-humanismos. Petrópolis, Vozes, 1994, p. 93.

A propósito do assunto, costuma-se dizer que o conceito de alienação compreendido

por Marx baseia-se no argumento de que o homem é naturalmente bom, como defendia

Rousseau, tendo sido corrompido pela sociedade.110
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Nesse particular, o Dr. Juca livrou-se da viuvez, mantendo um casamento estável, de

cujo consorte nasceram duas filhas; nem por isso escapou de assumir sozinho a aventura

malograda que adveio com o fracasso da usina. Assim, na falta de um filho varão, o usineiro

da Bom Jesus não teve com quem dividir a responsabilidade do insucesso da fábrica. Dessa

maneira, sem um herdeiro a quem confiasse o futuro da família, o filho do Coronel José

Paulino assemelha-se a Mariano, para quem Hilário, o filho, estava aquém daquele herdeiro

devidamente capaz de suceder aos Paulos.

Isto pode não justificar, mas certamente explica a razão pela qual, a quinta “parecia

viver fora do tempo.” (p.75). Ao contrário, portanto, da Usina Bom Jesus, que desde o início

apresenta sinais de mudanças que iam alterando a paisagem do antigo engenho.

terra improdutiva da gândara, constituindo assim uma das principais fontes de renda das
regiões que enfocam”2

Responsáveis pelo estabelecimento do património que legaram aos descendentes, o

Coronel José Paulino e o velho Paulo apresentam outro ponto em comum: a viuvez. Do

primeiro, todas as referências textuais apresentam um homem solitário, sem a cumplicidade de

uma companheira; de modo semelhante, o segundo já estréia na narrativa nas mesmas

condições, paralelismo que se prolonga e atinge as propriedades, a rigor, dissociadas do

sistema económico vigente, e divórcio que ainda se estende a Mariano, por ocasião da morte

de Conceição Pina, sua esposa.

112 Pelo menos até a data da publicação dos romances em apreço, haja vista que depois da Revolução de 1930, no
Brasil, e com o salazarismo em Portugal, desenha-se um novo mapa geopolítico e económico para as regiões
citadas.

Situados entre esses dois pólos: ação e imobilismo, Dr. Juca e Mariano Paulo

assemelham-se, entre outros fatores, pelo espaço central que ocupam nas narrativas de que são

protagonistas, e se diferenciam pela maneira oposta com que desempenham seus papéis, nas

respectivas obras. O primeiro, um homem ambicioso, empreendedor, no conceito dos

próprios parentes: “O Juca era um vadio de marca, mas no trabalho ninguém como ele. E que

cabeça, que bicho para os planos!” (p.l 14); o segundo, ao contrário, “meteu-se no sossego da

quinta.”(p.l3). Como fosse contrário à modernização da agricultura, à compra de máquinas ou

coisas do gênero, deixou-se levar pela inércia, isto é, continuou administrando como antes:

“Na quinta, tudo nascia da sua paciência.” (p.43).
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Retomando a rede de analogias, diríamos que é na composição das personagens Carlos

de Melo e Hilário que se estabelece um ponto de convergência rnais claro entre as duas obras.

Há, indiscutivelmente, uma simetria que acompanha a linha em tomo dessas duas

personagens, as quais, salvo o desfecho trágico do segundo no final da narrativa, mantêm

muitos traços em comum.

Decerto, tal situação acontece em decorrência da estrutura social, contra a qual emerge

o romance neo-realista. Nessa perspectiva, o que está em causa, em ambos os romances, é a

visão marxista do mundo, segundo a qual, no dizer de Manuel Gusmão,114 se assiste na obra

do autor de Finisterra “à passagem do materialismo histórico para o materialismo dialético.”

A diferença básica entre essas duas categorias é que o materialismo histórico consiste no

estudo macrossociológico dos fatores de estabilidade e mudanças na sociedade, fenômeno que

Marx denominou de sociedade de classe. O marxismo dialético, ao contrário, é a própria

representação estética do Neo-Realismo, também conhecido por Novo Humanismo.

Embora um confronto desse tipo possa indicar o contraste referencial na composição e

elaboração de tais personagens, é importante assinalar a natureza e extensão do fenômeno.

Nesse sentido, o narrador de Usina, em sintonia com o movimento literário que representa,

tenta recuperar os bens simbólicos da aristocracia canavieira, em nome de um património

cultural ameaçado, enquanto em Casa na duna o que se observa é muito mais um “índice de

decadência irreversível de uma classe que se consome a si própria.”113 Tal decadência resulta

na derrocada da família patriarcal, quando então as atividades económicas e meios de

produção de base semifeudal se transformam em companhias limitadas ou em sociedades

anónimas.

113 FERREIRA, Ana Paula. Alves Redol e o neo-realismo português. Lisboa, Editorial Caminho, 1992, p. 141.
114 Apud. SILVESTRE, Osvaldo Manuel. In: Slow motion. Carlos de Oliveira e a pós-modernidade.
Braga/Coimbra, Ângelus novus editora, 1995, p. 15.

Ao contrário da modalidade das outras criações, em geral centradas no esteriótipo que

a literatura de intervenção social delineou, aqui, a configuração das referidas personagens é

essencialmente especular, introspectiva. Desse modo, a imanência dos textos revela um

passado perdido, um presente descontextualizado e, em consequência disso, não aponta

nenhum horizonte na direção do futuro.
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Assim, no que diz respeito aos dramas de Carlos de Melo e de Hilário, assiste-se, com
um certo desencanto, ao desenrolar da cosmogonia da várzea do Paraíba e da gândara
portuguesa. Cada cena que se sucede é mais triste do que a anterior; todas elas envoltas pelo
fumo do luto que acompanha os passos malogrados das duas personagens em apreço.

Com efeito, Carlos de Melo e Hilário conduzem consigo a predisposição para o

fracasso, fato que se desencadeia, de maneira mais intensa, posteriormente. O comportamento
resultante de uma práxis alienada anula a possibilidade de eles enfrentarem as adversidades.

Para complementar essa linha de raciocínio, citemos dois exemplos, apenas: Carlos de
Melo perde a mãe ainda na tema infância; Hilário priva-se da companhia materna logo ao
nascer. Nessas circunstâncias, a sombra da orfandade materna os acompanha pela vida a fora.
Tal falta, “a falta que ama”, como diria Carlos Drummond de Andrade, está certamente na
base da insegurança de enfrentar a vida que caracteriza Carlos de Melo. Criado na casa
avoenga e educado para o exercício das leis, não para a administração agropecuária, a que fora
submetido depois da morte do avô, de quem se tomara herdeiro, o antigo menino de engenho,
agora bacharel em Direito pela escola de Recife, sente-se incapaz de assumir tanto uma
responsabilidade quanto outra. Em razão disso, para fugir “dos pavores que o atormentavam,”
(p.40), não teve outra saída senão entregar o património aos parentes.

De maneira semelhante, Hilário criou-se na casa que vinha dos antepassados, sendo
depois encaminhado para o Colégio São Pedro, de onde voltou sem concluir o curso nem
motivado para enfrentar a vida. O próprio pai reconhecia que no filho não estava o herdeiro
que ele havia sonhado, sem, não obstante, desconhecer sua responsabilidade, a dele, o pai, ao
confessar: “a aridez da infância, a falta da mãe; abandonei-o, entreguei-o a Palmira e foi como
se o obrigasse a atravessar um deserto, sozinho; mea culpa.” (p. 141).

A exemplo de Carlos de Melo, entregue às leituras, sem coragem para assumir a vida,
volta e meia deparamos com Hilário entre o abandono das “grandes salas coalhadas de
penumbra,” (p.29) ou fugindo para os pinhais, onde se sentava no areial e se imaginava um
navegador português imerso num mar bravio, vencendo as ondas e conquistando terras no
além-mar, identificando-se, assim com o “ passado glorioso” do país. Entretanto, mal
acordava daquela sonolência, percebia que a tarde caía sobre a gândara, como outrora a

escuridão caíra sobre Portugal.
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-Palm ira.

-Menino.

-A mãe está parecida no retrato da sala?

-Está.

E apagava-lhe o candeeiro de petróleo, (p.31).

A propósito disso, vejamos o comportamento de Hilário, ante o cair da tarde, o qual
vinha chamá-lo à realidade:

Anoitecia. O medo de que a escuridão o surpreendesse nos pinhais apressava-lhe o

passo. Os camponeses tinham já largado o trabalho. Deitava a correr, chegava exausto ao
casarão.

No quarto ouvia o rumor dos ratos, do caruncho. Palmira entrava com a jarra de água

para a noite, poisava-a na mesinha de cabeceira sobre o naperon.

Como não participassem ativamente das decisões, as mulheres, de modo particular as

serviçais, são convocadas episodicamente, segundo as necessidades da narrativa. Desse modo,

quando o interesse é do narrador, elas comparecem, seja para confirmar ou para negar o

sistema a que estão submetidas. Diferentemente de D. Dondon, esposa do usineiro da Bom

Jesus, que de quando em quando assume uma posição definida, seja para defender o marido,

proteger os filhos ou interceder pela criadagem.

Em Palmira tem-se a síntese da personagem feminina de Casa na duna, com uma

participação que não difere substancialmente do que ocorre com o mesmo gênero em Usina,

isto é, em uma sociedade representada basicamente pelo homem, não há lugar definido para o

sexo oposto. Nesse tipo de sociedade, as mulheres, em geral, ocupam um espaço restrito e

desempenham um papel secundário, posto que o essencial que tais romances tentam mostrar

“é a desagregação de uma família patriarcal, devido a condicionamentos económicos,”115

deixando à margem a extensão do drama que o povo passava.

113 ABDALA JÚNIOR, Benjamin. A escrita neo-realista. São Paulo, Editora Ática, 1981, p. 108.
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Daí, voltando ao ambiente da duna, na falta de uma patroa, as serviçais assumem o

comando das atividades domésticas. Nesse quadro composto pela criadagem, é difícil não

deter o olhar sobre a imagem “oblíqua” de Maria dos Anjos, que, para introduzir o assunto, de

angelical não tem absolutamente nada, além do nome ironicamente empregado.

Quanto a dona Conceição Pina, esposa do protagonista de Casa na duna, são poucas

as informações que se têm da personagem. Diferentemente de D. Dondon, que atravessa todo

o espaço narrativo de Usina, e cujas qualidades se conhecem, não raro sendo comparada à

Maria Menina, (filha do patriarca da família), tida como modelo de bondade e virtude, da

esposa de Mariano Paulo o que ficou registrado são os dotes físicos e a origem algarvia, tendo

saído de cena logo depois da primeira maternidade. Dessa maneira, não há como estabelecer

uma comparação entre as duas personagens, uma vez que uma se caracteriza pelas qualidades

interiores; a outra, pelos dotes externos. Entretanto, em um aspecto as duas se assemelham:

ambas pertencem à sociedade rural que detém o controle económico das regiões que

representam.

Quanto às pensões, elas se apresentam, em sua estrutura física e qualidade de serviço,

de acordo com a clientela a que se destinam. Nesse aspecto, enquanto os usineiros frequentam

a Pensão Mimi, da francesa Jacqueline, que mantém prostitutas bonitas, estrangeiras e

nacionais, os coronéis e fornecedores de cana preferem a Pensão Peixe-Boi, de D. Júlia, onde

“a vida rastejava mais pelo chão”, no entender do narrador de Usina, (p.61).

Em Usina, além da patroa e das serviçais, aparece outra categoria feminina: as

prostitutas. Estas estão situadas, basicamente, no espaço urbano e vivem, em geral, numa

condição de dupla dependência, isto é, se por um lado dependem economicamente dos

amantes, por outro precisam do amparo de uma dona de pensão, sendo exploradas por ambos.

No que diz respeito às prostitutas que vivem em tomo dos engenhos ou das usinas,

assim como aquelas que sobrevivem nos povoados em volta, o problema não é diferente. Via

de regra, são igualmente seduzidas pelos “donos” da terra. Depois, passam a ser exploradas

por capatazes e feitores e, por fim, caem nas mãos dos empregados e do vulgo em geral. Não

raro, são marginalizadas pelas próprias famílias, perseguidas pelos parentes e, mais ainda,

pelas mulheres casadas. São poucas as que encontram um companheiro com quem

constituam uma família, reservando-se à maioria um fim triste e miserável.
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Nesse jogo, acabou indispondo-se com Hilário, por quem vinha sendo igualmente

assediada. A despeito disso, ia ganhando a confiança do patrão, de modo que em pouco tempo

passou de mucama para concubina. Daí por diante começou a tecer a trama com vista a tomar-

se dona da casa  fato que só não aconteceu, entre outros motivos, em face do assassinato de

Hilário. Em decorrência disso, intensifica-se o processo que decreta o fim trágico da duna,

fechando a narrativa.

Ao contrário das outras personagens femininas do romance em apreço, onde as

mulheres, de um modo geral, não migram de uma esfera social para outra, Maria dos Anjos

diferencia-se de suas companheiras, por ser a única que tenta essa aventura. Para tanto, lança

mão de uma estratégia espúria, tal como manipular pessoas, jogar com o sentimento de

terceiros, usar os outros em proveito de si mesma.

Tal episódio compara-se ao ponto final que assinala a última cena do usineiro da Bom

Jesus, ambos monitorados pelo efeito da reificação, processo através do qual as pessoas são

tratadas como objetos. O Dr. Juca tem consciência do fato: liberta-se por meio da fuga;

Mariano Paulo, não. A prova disso é que ele não enfrenta a crise que se abateu sobre a duna,

preferindo acabar com tudo de uma só vez, lançando fogo sobre a casa, para que pudesse

“alcançar a sua vitória sobre o destino.” (p. 178).

Para evitar generalizações, basta compará-la com Palmira, a quem substituiu na casa

de Mariano Paulo. Nesse paralelo, enquanto a antiga ama de Hilário “deslizava como uma

sombra,” (p.29) amealhando as economias, com vista no dote e pensando num possível

casamento, a nova empregada caracteriza-se pela ambigiiidade, isto é, no seu rosto “havia um

sorriso indiferente e malicioso ao mesmo tempo.” (p.48). Ora sumia no telheiro, na companhia

de Firmino, ora deitava-se na cama de Mariano Paulo.

Esses procedimentos (fuga por parte de um, incêndio por parte de outro) ocorrem em

decorrência das próprias circunstâncias que passam as personagens envolvidas.Trata-se,

portanto, de uma resposta a tais circunstâncias, de modo que o trágico no Neo-Realismo
constitui um elemento visceral e não acidental, como quer Eduardo Lourenço.116 Entretanto,

tal processo apóia-se no sistema de valores vigentes, o qual se configura na práxis do sujeito

da enunciação, sem, contudo, deixar de haver uma articulação dialógica entre o fazer literário

116 In Sentido e forma da poesia neo-realista. Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1983, p.205.
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de José Lins do Rego e a criação ficcional de Carlos de Oliveira, seja ao nível do diegético

seja ao nível da decodificação.

Diante disso, o campo ficcional de Usina e de Casa na duna cresce em termos de

coerência interna e externa, alcançando uma dimensão universal. Ao mesmo tempo em que os

romances de José Lins do Rego e o de Carlos de Oliveira legitimam a obra literária de base

marxista^ segundo a qual, a realidade não é somente um fenômeno coletivo mas também um

elemento linguisticamente elaborado.

Contudo, levando-se em consideração que o romance de Carlos de Oliveira recebeu

uma revisão, realizada pelo próprio escritor, Casa na duna terminou adquirindo um

acabamento final, estético e conteudístico, que o romance de José Lins do Rego não conheceu.

Daí a predominância das marcas da escrita no primeiro e dos sinais da oralidade no último.

Sem, obviamente, se reduzir apenas a isto, uma vez que nem um nem outro ficcionista

economizaram esforços, no sentido de entrar em sintonia com o fazer literário mais

representativo da época.
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4. Tensões sociais, conflitos e resistência

no

Com a publicação de A Bagaceira, em 1928, instala-se, na opinião de Luís da Costa

Lima, o núcleo central do desenvolvimento do tema e o da posição diante da realidade que

117 Op. Cit. p.204.
118 Quanto à publicação dos romances, o primeiro veio a público em 1928, pela Imprensa Oficial da Paraíba, na
capital do estado do mesmo nome, atual João Pessoa; o segundo foi publicado em 1939, em Lisboa, Portugal.
119 CASTELLO, José Aderalo. Produção literária do modernismo. Plenitude e transformação: 2) A prosa de
ficção 1. Os romances do Nordeste. In: A literatura brasileira. Origem e unidade. . São Paulo, Edusp, 1999, v.
II, p.270-272.

Uma releitura dos autores neo-realistas, entre o quais, os escritores regionalistas do

Nordeste brasileiro que se notabilizaram a partir de 1930, mostra como o romance foi para tais

escritores a forma que mais se adequou ao ofício de transfigurar em arte literária a matéria que

lhes serviu de motivo. Tal idéia foi compartilhada por Eduardo Lourenço, para quem, é

romance, assim como no conto, onde mais se encontra “o autêntico caráter neo-realista.”117

Servem de exemplos as obras de José Américo de Almeida e de Alves Redol,

especialmente os romances inaugurais A Bagaceira e Gaibéus, por conduzirem consigo a

data que assinala o começo da circulação do romance do gênero. Mais que isso: a essência do

que depois tomar-se-ia matéria ficcional corrente do lado de cá e de lá do Atlântico, isto é, a

produção literária que reflete as tensões sociais, os conflitos e a frente de resistência.118

Publicado no final da década de 1920, A Bagaceira ambienta-se no brejo paraibano,

sem, contudo, eximir-se de apresentar a paisagem sertaneja em sua dupla face: durante os

períodos de estiagens prolongadas e por ocasião da temporada das chuvas. O romance tem

como assunto temático o confronto que se estabelece entre os dois universos distintos: brejo e

sertão. Tendo como proposta “uma nova maneira de penetrar no caráter do sertanejo

nordestino e de abordar objetivamente, mediante a recriação literária, os diversos problemas

que envolviam homens e região.”119 Tal idéia encontra-se no prefácio Antes que me falem,

no qual o autor define as bases da obra, seja no que diz respeito à linguagem (de acordo com

as propostas modernistas de 1922), seja no que se reporta à criação ficcional ambientada no

Nordeste.
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Com efeito, é segundo esse princípio que tais escritores se orientam; do contrário não

teriam constituído o que se convencionou chamar geração de trinta e quarenta,

Desse ponto de vista, os dois romances se articulam entre si, além de assinalar o ponto

de partida dos movimentos literários que representam.

passou a ser chamada de ciclo do romance nordestino. Tal livro de José Américo de Almeida

questionava o antigo sistema da concentração latifundiária no Nordeste, passando a ter um

lugar reservado na história da literatura brasileira, pela atitude nova diante da realidade social

que, a partir de então, começou a desenvolver-se.

Dando continuidade ao trabalho iniciado por José Américo de Almeida e Alves Redol,

temos Rachel de Queiroz, Jorge Amado, José Lins do Rego e Graciliano Ramos, assim como

em Portugal, Soeiro Pereira Gomes, Fernando Namora e Carlos de Oliveira, entre outros

representantes. É este o grupo de escritores que, pelo credo que professam e princípios que

defendem, constitui uma geração.

Uma geração, segundo Eduardo Lourenço, “é sempre bem pouca gente”. Entretanto 

acrescenta o crítico português contemporâneo _, “só o é quando essa pouca gente está no lugar
C 55122de toda a gente ou de grande parte dela que aí se ‘apresenta’ e ‘re-presenta.”

De maneira semelhante, Gaibéus veio a público nos fins dos anos de 1930,

inaugurando a ficção neo-realista em Portugal. Trata-se também de “um documento

humano,”120 fixado no Ribatejo. O romance narra a aventura daqueles que deixam

temporariamente a terra de origem e partem, em bandos, para a ceifa do arroz nas lezírias do

Sul.

120 TORRES, Alexandre Pinheiro. Gaibéus In: Os romances de Alves RedoL Lisboa, Moraes Editores, 1979,
p.20.
121 Movimento artístico em tomo da reviste Presença, que surgiu em Coimbra, por volte de 1927, liderada por
José Régio, entre outros representantes.
122 Op. Cit. p.32.

o que se

Assim como o romance de José Américo de Almeida, o livro de Alves Redol também

problematiza o confronto cultural entre grupos humanos procedentes de lugares distintos, da

mesma ou de outra região do país, contrapondo-se, ainda, à “arte pela arte” que serviu de

apanágio aos presencistas,121 em favor de uma produção artística comprometida com a

problemática social.
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4.1- Focos de tensões

No primeiro exemplo, escreve José Américo de Almeida: “Há uma miséria maior do

que morrer de fome no deserto: é não ter o que comer na terra de Canaã.” (p.5); no segundo

exemplar, citamos Alves Redol: “Este romance não pretende ficar na literatura como obra de

arte. Quer ser, antes de tudo, um documento humano fixado no Ribatejo. Depois disso, será o

que os outros entenderem.”

respectivamente. Para comprovar, basta aferir o que move seus representantes e como estes
tecem e conduzem o fio condutor de suas narrativas.

Desse modo, embora as “notas introdutórias” dos dois romances estivessem de acordo

com o conteúdo programático da corrente literária em que se inscrevem, tais propostas,

especialmente no exemplar apresentado por Alves Redol, acabaram por prevalecer sobre a

forma, em detrimento do conteúdo da narrativa em questão.

Tomando como exemplo Usina, de José Lins do Rego, e Casa na duna, de Carlos de

Oliveira, verificamos quanto o romance neo-realista constitui efetivamente o espaço ficcional

em que se configuram as imagens literárias como representação das tensões sociais, dos

conflitos daí resultantes, assim como, a linha de resistência. Verificar como e com que

intensidade o fenômeno se manifesta em tais obras é o assunto de que nos ocupamos de ora

em diante.

Preocupados em problematizar o fenômeno social, os escritores que abriram os

caminhos do romance neo-realista luso-brasileiro, excederam-se na proposta de seus trabalhos

iniciais. Atestam isto o prefácio Antes que me falem, de A Bagaceira, e a epígrafe no pórtico

de Gaibéus, nos quais os autores lançam as bases de suas narrativas, seja para falar do tema e

da estética adotados, seja para estabelecer um conteúdo programático a ser desenvolvido

posteriormente.



90

Por outro ângulo, havemos de convir que a questão social e ideológica era um

fenômeno literário daquele tempo, de maneira que, de uma forma ou de outra, acabou sendo

incorporada à literatura de então.

A propósito da matéria, vejamos a opinião de um especialista no assunto, Antonio

Cândido:

Os anos 30 foram de engajamento político, religioso e social no campo da cultura.

Mesmo os que se não definiam explicitamente, e até os que não tinham consciência do fato,

manifestavam na sua obra esse tipo de inserção ideológica, que dá contorno especial à

fisionomia do período.124

Sabemos que, naquela altura do tempo, a palavra de ordem passava pelo crivo de

intervenção social. Essa foi a estratégia adotada por muitos escritores da época, entre outros,

Jorge Amado, autor brasileiro que, a exemplo de vários escritores nacionais de então, não só

teve grande recepção em Portugal, como também passou a influir na produção ficcional
portuguesa do tempo.

123 Apud. DUARTE, Eduardo de Assis. Jorge Amado: romance em tempo de utopia. Rio de Janeiro, Record;
Natal, RN, UFRN, 1996, p.48.
124 A revolução de 1930 e a cultura. In: A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo, Editora Ática, 1989,
p.182.

Em Cacau, publicado em 1922, na Nota de abertura, diz Jorge Amado: “Tentei contar

neste livro, com o mínimo de literatura para um máximo de honestidade, a vida dos

trabalhadores das fazendas de cacau do sul da Bahia. Será um romance proletário?’ Nota-se

que, se por um lado a tal introdução revela a franqueza do “escritor aprendiz”, como foi

chamado pela crítica de então, por outro, acabou servindo de motivo para o ataque de algum

seguimento dessa mesma crítica. Assim, o “mínimo de literatura para um máximo de

honestidade”, de que trata o autor, foi visto como descaso formal. “Mínimo de literatura”, que,

na concepção de Marques Rebelo, significava na época opor-se à retórica circunstancial,

traduzida pela fala difícil da tradição bacharelesca desde os tempos do império;123 agora posta

em cheque, em favor de uma escrita sem o peso excessivo da elaboração estética em voga

anteriormente.
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se

Nesse quadro, a personagem Ricardo representa o elemento catalisador, em tomo do

qual se reúnem as vozes que dão unidade discursiva ao romance, seja para tratar dos alugados

e dos empregados que alimentam os meios produtivos da economia (no campo e na cidade),

seja para discutir a sentença dos apenados na Ilha de Fernando de Noronha, para onde eram

as

de

Em outros termos: a retórica bacharelesca de antes dava lugar ao discurso social e

ideológico que conferia relevo “à fisionomia do período”. Nesse sentido, a intenção do autor

de Cacau, de narrar “a vida dos trabalhadores das fazendas de cacau do sul da Bahia”, assim

como a de Alves Redol de estabelecer “um documento humano fixado no Ribatejo”, não são

apenas compreensíveis, como ainda encontram amparo no domínio literário do período.

Em Usina e Casa na duna, que constituem o objeto específico deste trabalho,

imagens das tensões sociais se dão, em geral, por outras vias, e não mais por meio

discursos em que a natureza política e o caráter ideológico se façam presentes de maneira

explícita. Via de regra, tais imagens decorrem tanto em reação ao sistema vigente, quanto em

decorrência do sincretismo religioso e das crendices populares, particularmente quando são

afetadas pelas mudanças implementadas pela nova ordem política e económica. Sem, contudo,

perder de vista a dimensão política, artística e literária.

Para entender melhor a questão, toma-se necessário situar Cacau e Gaibéus na fase

ortodoxa do Neo-Realismo. Tal fase caracteriza-se, entre outros aspectos, pelo discurso que

denominamos de discurso político-ideológico, o qual se assemelha ao panfleto, sem

confundir com este, em virtude do estatuto literário que lhe é conferido.

Nesse sentido, as tensões sociais chamam a atenção do leitor do começo ao fim de

Usina. À guisa de ilustração, comecemos com o exemplo que integra O retorno, primeira

seção da narrativa, espécie de introdução do romance, na qual o narrador elenca os elementos

pontuais que se vão intensificar na segunda parte da obra, como o sincretismo religioso, o
moralismo e as mudanças sociais que passam o país e a sociedade em geral.125

123 A propósito da política, o Brasil vive sob o impacto da revolução de 1930, que decretou o fim da velha
república, dos coronéis e das oligarquias. Em termos económicos, sofre-se os efeitos da depressão de 1929,
quando a queda da bolsa de valores de Nova Iorque impôs novas regras ao mundo capitalista.
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fosse por conta de delitos,

Em Usina, segunda parte que nomeia o romance, é ainda o olhar do moleque que

enfoca os momentos de tensão e mostra as áreas atingidas. Para tanto, toma-se necessário

acompanhar o percurso da visão da personagem, em seu retomo à várzea do Paraíba, depois

de oito anos ausente do lugar onde nasceu.

Ricardo quis falar mas não teve coragem. Deodato não queria mesmo saber dele.

Traíra os amigos. Melhor que tivesse ficado na ilha para o resto da vida. Deixou Deodato e

Jesuíno para um canto do navio e ficou a pensar na sua desgraça. Entrara na greve porque os

amigos haviam se metido. Vira o povo de Simão, de Deodato, de Jesuíno com fome, e foi com

eles para Fernando, (p.23).

De volta ao lugar de origem, o primeiro impacto que sofre a personagem são as

mudanças que em tão pouco tempo alteraram a paisagem da zona canavieira, como a

substituição dos bueiros dos engenhos por chaminés de fábricas. Todavia, o que mais estranha

são as mudanças operadas no antigo engenho, que alteraram radicalmente o cotidiano da casa-

grande e a vida do povo.

Sem dúvida, Ricardo encontrou o seu povo desterrado, isto é, morando distante da

casa-grande. Entretanto, se a justificativa é de que a usina precisava de mais terra para a

expansão do plantio de cana, na verdade, tal desterramento se deu muito mais em virtude das

mudanças na<; relações de trabalho, impostas pelo novo modelo económico e consequente

126 Com a revolução de 1930, Getúlio Vargas assume o poder. Em seguida, dá um golpe de estado que ficou
conhecido por Estado Novo, permanecendo à frente do governo até 1945.

enviados centenas de presos, durante a vigência do Estado Novo,126

fosse por causa de militância sindical e política.

E o segundo caso que nos interessa mais de perto, isto é, as prisões por causa da

militância sindical e política, no caso específico de Ricardo, em face da adesão ao movimento

grevista. No fragmento abaixo, a personagem trata dos motivos que o teriam levado à reclusão

e do que aconteceu depois que voltou do presídio:
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Outras vozes também se levantam contra o mando e o desmando do usineiro. Entre

elas, a de Teodoro. O antigo morador do Santa Rosa dirigia-se para os empregados do

barracão da usina e falava “com as mágoas de espoliado.” (p.81). Ricardo, que acompanhava a

conversa, viera de longe para ouvir tudo aquilo:

- Acabou-se o bom tempo, menino. Desde que o velho fechou os olhos que a gente

pena. Mandaram até buscar cozinheira, da cidade. Eu até penso muita vez que o Dr. Juca não é

do sangue da família. Vi aquele menino nos cueiros, fiz muita papa para ele. Romana era quem

dava de mamar. E botou a gente para fora. A gente entulhava na rua. (p.76).

Em razão disso, agora a criadagem e os antigos agregados do velho engenho viviam

contrafeitos na casa que fora de dona Inês. Segundo os mais antigos, tratava-se “de uma

mulher muito bonita que tinha qualquer coisa com o velho Jerônimo, irmão do Coronel José

Paulino.”(p.73). Vivera naquela casa longos anos. Acabara louca, gritando noite e dia. Em

face disso, acreditava-se que a tal casa vivia cercada de mistérios, de malassombrados, de

hóspedes do outro mundo. Por esse motivo, ninguém se conformava com a mudança, de modo

que todos se sentiam deserdados, conforme atesta a fala da Tia Generosa ao filho de Mãe

Avelina, o qual encontrou o seu povo naquele sofrimento:

meio de produção, os quais estabeleceram outro padrão de comportamento entre patrão e

empregado. Assim, afastar das proximidades da usina os antigos agregados do velho engenho,

significa não só cortar as relações com o passado, como também entrar em sintonia com a
nova realidade.

Via os moleques em bando, esfarrapados pela porta do barracão. Seu Ernesto

chamava-os de ratos. Estavam sempre com fome. Viviam de iscas, de restos de comida, de rabo

de bacalhau, que sacudiam para eles.

Expulsos da várzea, os pobres haviam perdido o socorro do rio, das fruteiras, da

batata-doce. O que tinham para comer era o que os pais levavam do barracão: o meio quilo de

bacalhau, a quarta de came, a farinha seca.” (p. 107).
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Prova disso se evidencia a partir do momento em que as relações entre o usineiro de

São Félix e o da Bom Jesus começam a resvalar para o terreno extremado que separa os

adversários, e não para o campo livre que deveria aproximar os concorrentes. Nesse embate,

se estabelece uma competição desleal entre o Dr. Luís e o Dr. Juca, na disputa de pequenos e

médios engenhos em volta de seus domínios.

Entretanto, os focos de tensões não se manifestavam apenas no meio da classe

dominada, mas também no seio da classe dominante. É verdade que entre o povo ocorrem

com mais frequência e de maneira mais intensa, o que não as impede de ocorrer e atingir os

grupos dirigentes.

Foi quando o Dr. Luís se lembrou de Marreira. Já uma vez o negro fora um seu

instrumento nos tempos que estava no Santa Rosa o leseira do Dr. Carlinhos. Marreira lhe

servira. Ele iria botar o mosquito, que era o Santa Fé, para lutar contra o gigante. E mandou

chamar Maneira e folhou-lhe em comprar o engenho, botando logo um preço exagerado. Mas o

moleque escapou-lhe da mão no primeiro encontro:

Para se ter uma idéia do que isso representa e se avaliar a extensão de suas

consequências, não se precisa ir além das manobras do usineiro da São Félix, com vista na

aquisição do engenho Santa Fé, de propriedade de um antigo trabalhador da família da Bom

Jesus, engenho este localizado entre as duas usinas. Evidentemente, tudo não passa de uma

estratégia do proprietário daquela usina, para quem o dono do Santa Fé não vai além de uma

presa fácil no jogo de interesses dos dois concorrentes:

Quando Ricardo parava para observar os grupos de trabalhadores, percebia que o

descontentamento ainda era maior entre eles, principalmente quando se dava conta de que

havia um tratamento diferenciado entre os empregados que tinham um ofício (como o de

maquinista, o de mestre de caldeira etc.) e os trabalhadores braçais. Para citar apenas dois

exemplos das diferenças que os separavam, basta verificar que, enquanto os profissionais

qualificados moravam em casa de alvenaria e recebiam o dinheiro em espécie pelo serviço

prestado, os empregados do eito viviam em casa de palha, na caatinga, e recebiam um vale

que só tinha valor junto ao barracão da usina.
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Como não pudesse vingar-se, Hilário investe contra o animal indefeso, fustigando-o,

chicoteando-o, até deixar o dorso em carne viva. Depois, corre em disparada, de modo que

perde o equilíbrio, enquanto a charrete vai de encontro ao marco da estrada, quando então o

filho de Mariano Paulo “estatelou-se, de pernas para o ar.” (p.79).

Com efeito, o dono da São Félix jogou alto, ardilosamente. Em contrapartida, por

ambição ou por inexperiência, o usineiro da Bom Jesus acabou caindo na armadilha. Pior: não

teve condições de honrar os compromissos assumidos, caindo nas mãos dos credores

americanos. Estes, por sua vez, hipotecaram os bens do cliente. Foi isto o começo do fim do

património familiar que pertenceu ao Coronel José Paulino.

Também não se deve subestimar a capacidade de ex-agregado do engenho Santa Rosa,

especialmente a capacidade que ele, o Marreira, tem de articular-se tanto com o Dr. Luís da

São Félix, quanto com o Dr. Juca da Bom Jesus, ambos seus compadres e por quem, segundo

confessava, tinha respeito e amizade. E claro que tudo não passava de um jogo, uma vez que o

que lhe interessava mesmo era tirar proveito da situação, intento que, pelo visto, acabou

conquistando.

- Dr. Luís o engenho é do senhor com a condição: só se o meu compadre Dr. Juca não quiser.

Fui criado com aquele povo e, para lhe dizer, não tenho queixa, não senhor. O meu compadre,

o Dr. Juca, não dando o preço que o senhor chegar, o engenho é do Doutor. (.100).

Tal estado de tensão não é exclusividade do universo romanesco de Usina; antes,

encontra seu equivalente em Casa na duna. Desse modo, a exemplo do que ocorre no

romance de José Lins do Rego, na novela de Carlos de Oliveira as tensões sociais não só

acontecem no meio da massa operária, como também na sede da quinta, isto é, entre aqueles

que supostamente detêm o poder económico e, de uma maneira ou de outra, interferem na vida

da população. É isto que acontece, por exemplo, decorrente das divergências entre pai e filho,

quando aquele resolve utilizar a égua da charrete, para atender a demanda do trabalho no

campo. “Hilário opôs-se e discutiram.” (p.56).

Os populares que presenciaram a cena revoltam-se contra Hilário: “Um tipo destes”,

disse um deles, “na minha terra, levava mais era um arraial de porradas.” (p.82). Um homem
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O episódio não ficou por aí; muito pelo contrário, desdobrou-se em novos incidentes.

Um deles pode ser ilustrado pela animosidade que se estabeleceu entre o filho do patrão e um

dos empregados de confiança da quinta:

Firmino examinava agora os golpes do chicote, limpos, sem poeira e sem crostas de

sangue. Imóvel. A cara a um palmo das feridas. Exame demorado. Lembrava o alveitar de S.

Caetano, chamado à quinta num caso grave. Afinal, por aqui, também há censuras, também

cheira a sarilho, (p.86).

Para não se ficar apenas no campo da abstração, convém considerar os episódios que

circulam pela várzea do Paraíba e alteram o cotidiano em volta da usina. O caso, por exemplo,

do desaparecimento das imagens dos santos de Feliciano, por ocasião do incêndio da casa do

beato.

que havia perdido o pai em circunstâncias semelhantes tentou acalmar os ânimos. Em vão,
decerto.

Tendo em vista as circunstâncias um tanto misteriosas, em que as imagens

desapareceram, desde então o povo passou a acreditar na intervenção do plano divino,

segundo o qual, os santos “tinham entrado de terra adentro ou subido para o céu. (p.140).

Tais acontecimentos encontram correspondentes na gândara e alteram o dia-a-dia da

casa sobre o dorso da duna. Entre outros, lembramos o do indivíduo estranho a andar pelos

matos, “um homem de enorme barba branca, que dormia entre a urze e apedrejava os

caminhantes,” (p.91), bem como o caso da panela de ouro encontrada pelo Tendeiro, nas

terras do Miranda. Ambos fundamentados nos arquétipos que vêm da cultura popular

No que diz respeito às crendices populares e ao sincretismo religioso, temos dezenas

de exemplos, os quais, como acontece na várzea do Paraíba, se fazem presentes à gândara

portuguesa, cruzando assim as fronteiras culturais e literárias que alimentam e realimentam o

sistema da literatura luso-brasileira desde muito. Sistema esse, que, por ocasião do

Regionalismo brasileiro de 1930 e do Neo-Realismo imediatamente posterior, teve seus laços

intensificados num processo de mão-dupla, inaugurando uma relação de reciprocidade na

produção ficcional dos dois países.
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enraizada na Península Ibérica, floresceram no imaginário desses dois povos de língua

materna comum.

Desse modo, a apropriação dos valores culturais em foco obedece a uma perspectiva

igualmente popular, ancorada na Ibéria, de onde emigrou para a América, a bordo das

caravelas da colonização. Assim, a inversão do vetor da várzea do Paraíba para a gândara, no

norte de Portugal, não se trata de um caso episódico isolado; antes, inscreve-se no que

Benjamin Abdala Júnior denomina de “circulação literária” do macrossistema das literaturas

de língua oficial portuguesa.127

Resulta daí uma produção literária cada vez mais enriquecida, na qual se ouve o eco de

outras vozes, na mesma proporção em que se constata uma correlação entre os bens

simbólicos. Tudo isso é promovido pela circulação cultural e literaria de que tanto o

Regionalismo quanto o Neo-Realismo são tributários.

127 A citação encontra-se na conferência que proferiu no VII Congresso da ABRALIC Associação Brasileira de
Literatura Comparada, citado anteriormente.
128 Deve-se à autora não só o termo em questão, mas o conceito de intertextualidade que ela definiu em 1969.
Desde então, o fenômeno ganhou nova dimensão, sobretudo depôs dos estudos desenvolvidos por Mikhail
Bakhtin e mais recentemente por Gèrard Genette.
*2^ Perspectiva da literatura comparada no Brasil In.* Literatura comparada no mundo: questões e métodos.
Org. Tânia Franco Carvalhal. Porto Alegre, L&PM/Vitae/AILC, 1997, p.41.

Com isto, tomamos o texto literário como resultante da absorção de outros textos,

conforme o credo da intertexualidade desde Julia Kristeva.128 Dessa maneira não há devedores

nesse processo, mas credores do património comum, mesmo porque, “noções como as de

débito e filiação, antes circunscritas ao âmbito das trocas simbólicas utilitárias” são agora

“deslocadas de seu espaço original pelo trânsito de mão-dupla das idéias e pela apropriação

diferenciada do signo no estrangeiro”, no entender de Eneida Maria de Souza e Wander Melo

Miranda.129

É, portanto, dentro desse princípio que os regionalistas brasileiros de 1930 leram a

obra ficcional de Eça de Queirós, cuja operação orienta a releitura do escritor português pelos

neo-realistas. Nesse processo, não são a leitura nem a releitura que importam; o importante é a

dinâmica dessa operação, redimensionando a prosa de ficção queirosiana numa linha em

espiral, em reciprocidade de espelhamento.
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4.2- Áreas de conflitos

Como os fatos não estão dissociados entre si, mas antes mantêm uma sequência lógica,

quer paradigmática quer sintatigmaticamente, um acontecimento vai abrindo precedentes para

que novos casos venham à tona, enquanto têm suas origens em episódios que ocorreram

anteriormente. Segundo esse raciocínio, das tensões sociais desencadeia-se uma série de

conflitos (aqui entendidos como enfrentamentos).

E o povo do Pilar começou a tirar o seu pedaço da Bom Jesus, entrando pelas matas,

tirando lenha e até no açude do Vertente entravam sem ordem para buscar água doce.

Nesse ínterim, não só os antigos moradores e os sertanejos invadiam os domínios da

Bom Jesus, como também o próprio povo da região. O fragmento abaixo mostra como o caso

foi agravando-se:

O caso chegou ao extremo depois que a Bom Jesus começou apresentar sinais de

fraqueza, sobretudo em decorrência da queda do preço do açúcar no mercado, sem que o

usineiro pudesse honrar seus compromissos, quando então o dono da São Félix intensificou a

investida contra a Bom Jesus, tirando proveito da situação. Desse modo, acabou por fazer o

jogo dos credores da rival e, por fim, arrematar a hipoteca referente aos bens da concorrente.

Em geral, é isso que acontece nas narrativas que servem de corpus para o estudo em

desenvolvimento. A novidade é que, ao contrário das tensões sociais que geralmente

acontecem no espaço interno, afetam poucas pessoas (ou grupos relativamente pequenos), os

conflitos ocorrem no espaço externo, agem num raio maior de ação e atingem a massa

coletiva.

Em Usina, mais de um foco de tensões converge para a área de conflitos. Um deles

pode ser ilustrado a partir da invasão de terras da Bom Jesus, seja por antigos moradores seja

por retirantes que desciam do sertão durante os períodos de seca. Nessas ocasiões era comum

a incidência de confrontos envolvendo populares e o feitor da usina, resultando em

espancamento ou, às vezes, em morte.
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Exemplos semelhantes podem ser ilustrados, como os que acompanham os passos de

Ricardo, por ocasião de sua volta para o engenho, agora transformado em usina. Nesse

sentido, é importante registrar o espaço que a referida personagem vai ocupando na narrativa,

desde o dia em que, retomando, “encontrou o seu povo desterrado.” (p.74). Passando pela

experiência do trabalho no barracão, onde diante da “desgraça dos outros,” (p.221), ia vivendo

“como se estivesse tirando uma pena” (Idem, ibidem), até culminar com a morte, no meio dos

trabalhadores famintos e enfurecidos, invadindo o barracão da usina.

Um vigia veio dizer ao Dr. Juca que a cerca de arame fora arrombada. O usineiro

mandou consertar, mas no outro dia repetiram a mesma coisa. Mandou então gente para lá,

armada, com ordens para passar fogo no primeiro que entrasse.

E sucedeu uma desgraça. O vigia José Vieira cumpriu as ordens ao pé da letra,

derrubando um carregador d’água com um tiro, (p.213-214).

Outros exemplos poderiam ser apresentados; nenhum, porém, mais elucidativo do que

os episódios que se sucederam em decorrência do incêndio do casebre de Feliciano, com o

suposto desaparecimento dos santos.130

Vítima do mando e do desmando do usineiro, Feliciano ainda contraiu para si o

desafeto do povo que se viu privado dos seus santos protetores, depois que o beato, mesmo

contrafeito, se refugiou no mato e decretou o fim das novenas. Desde então, correu a notícia

de que Feliciano mantinha os santos prisioneiros. Em razão disso, acreditava-se que somente

um padre, com a hóstia consagrada, tinha poderes para “tomar os santos de Feliciano, tirando

os eleitos de Deus das mãos do demónio.” (p. 138).

Indiscutivelmente, a população estava em via de cometer um desatino. Qualquer

represália poderia desestabilizar a massa e desencadear uma série de conflitos. Para se ter uma

idéia do que a atitude de Feliciano representava naquele momento, e se avaliar as

consequências que seus atos poderiam ter, basta conferir a crença popular, segundo a qual, o

São Sebastião do beato “valia mais para o povo que todos os santos grandes da igreja. Tirando

130 Suposto porque dias antes do confronto entre populares e a polícia, as imagens foram encontradas. Estavam
envoltas num lenços, enterradas próximos à margem do rio.
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a Nossa Senhora do Alto da Conceição, era ele a maior força do céu, o poder mais respeitado

por todos.” (p.139). Daí, depois do sinistro, não foi difícil atribuir o sumiço das imagens a um

poder sobrenatural.

Sem dúvida, tratava-se de “um milagre”, diziam os devotos, os crentes. Tese

defendida pelos que acreditavam nos poderes divinos, principalmente pelas pessoas humildes,

representadas pela massa de trabalhadores, pelos seus familiares e pelo povo pobre, em geral.

Independentemente do que tivesse acontecido, o certo é que as cinzas que restaram da casa de

Feliciano despertaram a atenção popular, de modo que o povo passou a ver aquele pedaço de

chão como um lugar sagrado, e acreditar no poder miraculoso das cinzas.

Nessa ordem (ou desordem), não é suficiente trazer as imagens literárias em forma de

exemplo; mais do que isso, é importante refletir sobre o que elas significam dentro do

contexto. Só assim o texto tem sentido, especialmente como simulação da realidade que

representa. É segundo esse princípio que passamos a transcrever o fragmento abaixo, o qual

emoldura o quadro pincelado acima:

Como o rumor do milagre se tivesse espalhado rapidamente, em pouco tempo

começaram a chegar romeiros de diversos lugares da região. O fato tomou tamanha proporção

que acabou repercutindo no meio do clero e das autoridades da Igreja, as quais cobraram

providências das partes responsáveis. Justamente aí, quando se esperava que depois das

ordens eclesiais e da intimidação do usineiro, se pudesse conter o fanatismo, a massa se

rebelou e mostrou a força de que é capaz.

O padre do Pilar estivera na casa-grande da usina, conversando com o Dr. Juca.

Recebera ele uma carta do bispo para saber do que se tratava. A notícia chegara a palácio e D.

Adauto queria informações. O vigário achava que o Dr. Juca devia dar um termo àquele

absurdo.

E foi isto mesmo o que o usineiro resolveu. Era muito fácil. Mandaria um vigia

dissolver o povo e proibir ajuntamentos por perto. Obedeceriam sem relutar. Podia o vigário

dizer a D. Adauto que a superstição estava acabada. Em tudo aquilo havia exagero. O povo era

bom, com um grito dele deixariam as cinzas da casa de Feliciano. Bastava limpar a terra e tudo

ficaria com dantes.
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de Eça de

no ato de criar e

Comecemos pelo episódio em tomo do “homem estranho pelos matos, (...) que dormia

entre a urze e apedrejava os caminhantes.” (p91). Trata-se uma figura excêntrica: “Alto, forte,

coberto de farrapos, com a cabeça de neve, a barba pela cintura.” (Idem, ibidem).

Fruto das crenças religiosas de base popular, tal acontecimento inscreve-se na tradição

do culto e das romarias aos lugares sagrados. Tradição que na cultura ocidental tem seu ponto

alto em “As Cruzadas”, durante a Idade Média. Naquele tempo, o propósito de resgatar o

santo sudário das mãos dos infiéis, serviu de pretexto para encobrir os motivos de natureza

política.

E não tardou a chegar a notícia alarmante: dois vigias mortos e muita gente do povo
ferida. O povo estava armado de enxada, chuços, espingarda de caçar passarinho. Não havia

quem pudesse com aqueles cordeiros enfurecidos, (p 143).

O Dr. Juca mandou então uns cinco cabras, armados de rifle, para dar fim ao milagre
do Alto da Areia.

131 Obra publicada em 1887.
132 ALMEIDA, Lindinalvo A de. Consciência crítica de Eça de Queirós - Estudos Portugueses -150 anos de
Eça de Queirós. Recife, n° 6, p.89, Jan-Dez. 1996.

Assim, se não é esse o vetor que conduz os romeiros da várzea do Paraíba ao Alto da

Areia, fazendo do lugar uma espécie de “Meca” nordestina, certamente da base da questão

levantam-se os pilares que constroem o imaginário popular e nutre a alma do povo. Tais

fenômenos não acontecem com exclusividade na várzea do Paraíba; ocorrem também em

volta da casa sobre o dorso da duna. Desse modo, exemplos semelhantes estão presentes no

romance de Carlos de Oliveira, os quais reproduzem alguns aspectos da realidade portuguesa

da época, tomando como referência a região da gândara.

No outro dia o vigia, que fora mandado para debandar o povo, chegou na usina

assombrado, porque as velhas, os homens e os meninos tinham corrido para cima dele como
feras. Só não morrera porque abrira nas pernas.

No inventário da literatura de língua oficial portuguesa, A relíquia,131

Queirós, comparece como o expoente de maior quilate, “onde fantasia e realidade
amalgamam-se em expressão satírica e caricatural da censurada beatice,”132

de projetar a realidade estética.
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Daí por diante, o receio foi espalhando-se no meio da população, principalmente entre

as mulheres que se recusavam a sair em busca de lenha. O caso chegou ao clímax depois que
“O nojento tentara violar uma rapariga que vinha do moinho do Perboi trazer a farinha a

Corrocovo.” (p.98). Só então o povo se deu conta dos riscos e tomou as devidas providências:

Depois de seguir no encalço da popular conhecida por Joana Fardoeira, o tal homem
continuou agindo em surdina: “Um moço que ia para S. Caetano fora apanhado pelo velho e

viera contar factos extraordinários.” (p.97). No relato do jovem, constava o registro da “barba

branca do homem manchada de sangue” visto que o “solitário matava coelhos a cajadadas e
devorava a carniça crua.” (Idem, ibidem).

Corrocovo não pôde mais. Nem que fosse o diabo em carne e cornos. Armou-se de

enxadas, varapaus e bateu os matos, devassou a gândara, esquadrilhando as tocas, praguejando
ao bicho malcheiroso que devorava animais crus, caçando o homem guedelhudo, possesso,

como se caça um lobo. (Idem, ibidem).

Na sequência dos acontecimentos que passaram a alterar a ordem pública, sobrevieram

os incidentes a partir do momento em que “a grande estrada que descia da vila começou a
aproximar-se de Corrocovo, a abrir-se por entre o mato, a deitar pinhais inteiros no chão.”

(p. 153). Tal fato serviu de fator de integração social e económico da região, principalmente

com o escoamento da produção agrícola e da pecuária para outras partes do país, mas não

deixou de facilitar o furto e a pilhagem, por parte dós gatunos, os quais passaram a agir “na
embocadura das azinhagas, a assaltar e a espancar negociantes, a tresmalhar o gado.” (Idem,

ibidem).

Dessa maneira, além da promoção social, a estrada nova trazia a conturbação,

intensificando a desordem no lugar. Tais episódios de modo algum anulam a importância da
estrada, como fator de comunicação e de integração entre o campo e a cidade; pelo contrário,
desnudam os males sociais que o atraso secular tentava esconder. E exatamente contra esse

estado precário que a nova via surge e se insurge “por entre o mato, a deitar pinhais inteiros no

chão.”(p.l53). Diante da aldeia, com o piso de saibro e pedras, mudando assim a paisagem e
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A propósito do assunto, vejamos como se processou o incidente:

-Estou rico, estou podre de rico, estou milionário.

Evidentemente, nada disso passou de casos episódicos, os quais, ainda que tivessem

alterado a ordem e desestabilizado o status quo da sociedade, só tinham importância quando

estavam situados no contexto em que surgiram. Em geral, são acionados por motivos externos,

diferentes, portanto, daqueles de motivação interna que partiram do seio do povo, com suas

crenças e valores ameaçados.

Nessa perspectiva, servem de exemplos os incidentes que sucederam-se ao incêndio

da casa de Feliciano, com o suposto desaparecimento dos santos, em Usina, fato que encontra

paralelo em Casa na duna, no episódio do ouro encontrado pelo Tendeiro, nas terras do

Miranda. A diferença fundamental é que, no lugar dos valores espirituais, agora estão os bens

materiais que acirram os ânimos.

Vinha a guarda de Corgos, fazia rusgas, metia parte da escumalha na cadeia da vila.

Mas Corrocovo só entrou na ordem com o tiroteio do Albocaz. Nessa noite, os homens

fardados atiraram a matar sobre a quadrilha surpreendida e cercada. Os homens de Corrocovo

defenderam-se à pedra, a cacete, e foram mortos, feridos, aprisionados, quando a lua rompeu
por trás das nuvens. Estavam em campo raso, sem abrigo e sem armas. O luar fizera dos seus

vultos o alvo seguro das carabinas, (p. 154).

alterando a rotina do mundo campesino, sem, não obstante, impedir o confronto entre os
gatunos e a força pública, entre esta e a população:

Por uma tarde de sol, o Miranda, que trazia jornaleiros na surriba, fechou a loja e veio

vigiá-los. Chegou e logo o Tendeiro deu um grito, atirou a enxada fora e começou às

cambalhotas. Os companheiros acorreram e ficou tudo estarrecido. O Miranda aproximou-se,

curioso, enquanto o Tendeiro berrava:

Mal se tinham sumido os últimos ecos da batida ao aparecido dos matos, já outra

noticia pasmosa corria a gândara. Afinal as aldeias pobres eram minas de oiro. Santo Deus.

Tesoiros escondidos aos soldados deNapoleão. Barras, pulseiras, jóias, libras soterradas.
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-Para o trabalho. Eu trato disto mais o Tendeiro.

Fosse como fosse, o certo é que, além de aguçar a cobiça da massa popular, o

acontecido despertou também o interesse geral do povo e dividiu a opinião pública. Desse
modo, o que para uns significava um caso isolado, para outros constituía a fortuna enterrada
pelos ricos, que o faziam para fugir à pilhagem dos soldados franceses, na época de Napoleão.

Diante disso, não é difícil supor o que advém, principalmente se se levarem em conta
as condições impostas por Miranda, para quem, o que se encontra na terra ao proprietário
pertence, sem, contudo, deixar de reconsiderar a questão, alegando: “Mas como descobriste as
libras tem o teu quinhão. Tira uma mancheia delas, mete-a no bolso, e vai cavando em volta.

Quero o fundo dessa panela ao sol.” (p. 106). Essa atitude que acabou por provocar a reação do

empregado.

Está doido, pensava o Miranda, afastando os homens. Mas viu; e o coração bateu-lhe
no peito como um sino; ia caindo redondo no chão. A panela velha, aberta pela enxada do
Tendeiro, rachara-se em duas e espalhara um monte ofuscante de libras. O Miranda recuperou
o sangue-frio e ordenou:

O Tendeiro deitou um olhar turvo ao homem que o roubava, com o à-vontade que se

via, passando a mão na fazenda lustrosa do guarda-pó. Os trabalhadores andavam para o fundo
da propriedade. Sumiram-se. Os pinhais, a aldeia, o céu, desapareceram. Ficou apenas o

pescoço gordo do Miranda. O pescoço engordou mais, e mais, e mais. Deitou-lhe as mãos
calosas, apertou. A carne branca, flácida, fez-se vermelha; fez-se roxa, e não chegou a fazer-se

negra porque o Tendeiro foi agarrado a tempo, (p. 107).

Mas os camponeses continuaram no mesmo sítio, mudos, com os olhos encadeados
pelo oiro. (p. 105-106).

Conforme é comum em acontecimentos dessa natureza, a notícia correu rapidamente e

em pouco tempo ultrapassou as fronteiras da gândara. Em face disso, de um momento para

outro surgiram pesquisadores revolvendo o areeiro. Os técnicos lançaram mão de todos os

recursos possíveis, recorrendo, inclusive, aos elementos místicos e esotéricos, ao convocarem

a bruxa do Albocaz para monitorar no processo de escavação das minas.
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O tema foi reaproveitado por Molière, na comédia O avarento, no século XIII, na

França, sendo depois recontado na Rússia, através do conto O tesouro do mujique, recolhido

por Vlademir Propp, no século passado.

Voltando ao cenário da duna, a concepção do padre de São Caetano, não deixa de ser
um assentamento de uma doutrina que o pastor tenta restabelecer entre o rebanho dividido 

doutrina secular da Igreja romana _, ao mesmo tempo que remete para o fascínio exercido
pelo ouro como símbolo de riqueza e de poder terreno e divino, desde a tradição judaica,
passando pela mitologia greco-romana e alcançando a cultura popular durante a Idade Média,

de onde chegou até nossos dias.

Nesse particular, se faz necessário estabelecer, aqui, um paralelo entre o padre de São

Caetano, acima citado,'e o vigário do Pilar, em Usina, relacionando-os com o caso da panela

de ouro encontrada pelo Tendeiro, e o incidente no Alto da Areia, respectivamente. Assim,
enquanto o padre Alípio toma uma posição firme diante dos fiéis, o vigário do Pilar limita-se a
servir de intermediário entre o dono da terra e o arcebispo metropolitano da Paraíba.

Os rumores do acontecimento chegaram à Igreja e repercutiram no meio da instituição.
Diante disso, o padre Alípio de São Caetano, que aos domingos ia pregar na capela de

Corrocovo, foi firme, categórico, fosse para conter os ânimos, fosse para evitar que o
incidente tomasse maiores proporções. Assim diz o reverendo: “Se houver oiro na terra,

deixem-no onde está. Quero almas limpas da cobiça. O verdadeiro oiro é Cristo.” (p.l 13).

No que se reporta à cultura popular, um dos primeiros registros de que se tem

conhecimento vem de Plauto, comediante romano que viveu 240 anos antes de Cristo. Na
comédia Aululária (termo que deriva de ‘olla’ e significa pote), o referido comediante narra

a história de Euclião, personagem que encontrou um pote de ouro e escondeu-o para evitar

que fosse roubado.

Para melhor compreender tal aspecto, basta rastrear o culto ao referido mineral, desde

a adoração ao bezerro de outro, de que trata o Capítulo 32 de Êxodo, tendo como matéria

nuclear a fuga do Egito, na qual Moisés conduziu o povo hebreu à Terra Prometida. Na

sequência, tem-se o mito do rei Midas, segundo o qual, tudo quanto fosse tocado por ele em

ouro se transformaria. Como outro exemplo, citamos a demanda do Velocino de ouro, tendo

como protagonista Jasão.
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4.3- Frente de resistência

Assim, a variante apresentada por Carlos de Oliveira em Casa na duna não só resgata
o tema em apreço como também atualiza-o, ao tempo que introduz na literatura moderna do
seu país uma das rnais ricas tradições.

Partindo do pressuposto de que os conflitos sociais, tanto em Usina quanto em Casa

na duna, resultam do extravasamento das tensões que o povo passava, somos de acordo que
tais conflitos constituem um meio que o povo encontrou para conter os abusos de que são

vítimas. Outro motivo não justificaria a união dos esforços, que não fosse em defesa dos

direitos, crenças e valores ameaçados, arbitrariamente.

No inventário luso-brasileiro, a recorrência ao tema é abundante. No século XX,
servem de exemplos as amostragens recolhidas e recontadas por Carlos de Oliveira (em Casa
na duna, bem como em O aprendiz de feiticeiro), José Ferreira Gomes, Câmara Cascudo e
Ariano Suassuna.

Nessa ordem, retomando a leitura do romance de José Lins do Rego, comentemos a

ação solidária do moleque Ricardo e a reação contrária de seu Ernesto, diante do clamor dos

De maneira semelhante, foi com o mesmo propósito que o povo de Corrocovo tomou

estas providências em Casa na duna: “Armou-se de enxadas, varapaus, marmeleiros, e bateu

os matos, devassou a gândara,” (p.98), quando se viu ameaçada pelo homem estranho que
andava pelos arredores, amedrontando a população. Matrizes que servem de agentes

multiplicadores, os quais se disseminam por entre as duas narrativas e interagem

funcionalmente para o resultado final em tomo da semantização dos dois textos.

É em decorrência disso que a massa popular (de que trata o capítulo 15, página 143, de

Usina) armada de “enxada, chuços, espingarda de caçar passarinho”, enfrenta os “cabras

armados de rifle”, enviados pelo Dr. Juca, assim como os cinquenta praças de polícia que

compareceram à usina, à disposição do dono da fábrica.
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E uma bala pegou-o pelas costas.” (Idem, ibidem).

Encaminha-se nessa mesma direção a atitude de Justino, por ocasião da panela de ouro
encontrada pelo Tendeiro, na terra do Miranda. É ele, Justino, que serve de mediador na

querela que surge em razão da cobiça dos companheiros e da usura do patrão. Conforme o
próprio nome sugere, Justino age com senso de justiça e com sabedoria. “Contou oito libras,

uma para cada um, e distribuiu-as. Bateu no ombro do Tendeiro:

Desse modo, não resta dúvida de que, diante das dificuldades, a atitude do povo difere

substancialmente do comportamento dos patrões, aqui representados pelo Dr. Juca e por

Mariano Paulo. Ou seja, enquanto estes não assumem, em geral, seus “atos falhos” e utilizam

o expediente da fuga como um meio de escapar em vão da responsabilidade, o povo, ao

contrário, enfrenta com coragem as adversidades que vão surgindo.

Nesse desfecho, trágico e comovente, merece registro o posicionamento das partes

diretamente envolvidas, entre elas o ponto de vista de seu Ernesto, para quem “o primeiro que

botasse a cabeça ali dentro ele derrubava.” (p.224). Esta opinião é compatível com a postura
do “cabra” de sua confiança, o qual tão logo bateram à porta, “disparou um tiro à toa.”

(p.225). Diferente, portanto, de Ricardo, que ao invés de atacar “correu, pulou o balcão da

venda, se agarrou na tranca para abrir: - O moleque está doido, gritou Seu Ernesto.

Tal acontecimento não encontra paralelo em Casa na duna, ainda que a narrativa em

questão também seja tocada pelo estigma do trágico. Nesse particular, ganha altura o episódio

potencializado pelo assassinato de Hilário, por Basílio. Todavia, trata-se de um caso de base

passional, envolvendo as duas personagens na disputa da preferência de Guilhermina.

trabalhadores famintos. Tais trabalhadores, depois de passar pela casa-grande da usina,
desprovida de víveres, dirigem-se para a frente do barracão devidamente abastecido de

mantimentos, quando então se dá o último confronto, no qual o antigo moleque de confiança
do Coronel José Paulino sai definitivamente de cena.

Prova disso é o que acontece a Ricardo, quando volta ao antigo Santa Rosa. O espírito

de solidariedade prende o moleque aos seus entes queridos, em detrimento do mando e

desmando do usineiro.
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Portanto, é segundo esse enquadramento que a ação dos patrões difere da reação dos

empregados, tanto em Usina quanto em Casa na duna. Desse modo, se os exemplos que

atravessam as duas obras não são suficientemente convincentes, os epílogos de ambos os

romances são provas incontestáveis do nosso argumento. Nestes epílogos, estão as provas

materiais da decadência e da dissolução total do património familiar que os antepassados

levaram dezenas de anos para construir e que, de uma hora para outra, foi levado pela força

das águas e pela fúria do fogo.

_ Lágrimas numa altura destas, homem? Tira meia dúzia de loiras e raspa-te antes que
ele acorde.” (p.108).

Deste ponto de vista, a decadência da Bom Jesus associa-se, direta e indiretamente, aos

episódios que aconteceram em tomo da figura de Feliciano, como a mudança involuntária dos

antigos moradores para a caatinga, o espancamento de beato, por parte de seu Ernesto, o

incêndio da casa e por fim o confronto entre a força pública e os populares.

133 Cf. GIDDENS, Anthony. In: Capitalismo e moderna teoria social Lisboa, Editorial Presença, 1994, p.122.
134 Idem, ibidem, p. 146.
135 Idem, ibidem, p. 101.

Na base da atitude de Justino encontra-se o princípio do “individualismo”, em

oposição à idéia básica do “socialismo” de que trata Durkheim em A divisão do trabalho,
publicado entre 1899 e 1900.133 Segundo tal divisão, “os indivíduos devem ter a liberdade de

usufruir dos frutos da produção para a sua própria realização individual.”134 Com ressalva,

consideramos “frutos da produção” o ouro encontrado pelo Tendeiro, durante a jornada de

trabalho que, de certo modo, não contraria as teorias marxistas, segundo as quais, a relação da
propriedade privada continua sendo a relação da comunidade com o mundo das coisas.135

Segundo o vulgo, eram esses os motivos da decadência da usina. Pouca gente

estabelecia um paralelo entre a decadência da usina e a ingerência do usineiro, especialmente

Entretanto, convém lembrar que tanto a Bom Jesus quanto a casa sobre o dorso da

duna estavam condenadas ao fracasso desde remota data. Tal idéia fundamenta-se no agouro e

na superstição que vinham de longe rondando a usina e a quinta. Pelo menos, este era o

pensamento predominante entre o vulgo. Encontrava eco no meio dos proprietários da várzea

do Paraíba e da gândara.
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no que diz respeito às reformas desnecessárias: reformas como a troca do maquinário que, no

entender dos parentes, podiam ser adiadas; gastos como os passeios constantes a Recife,

despesas com mulheres e troca de automóvel todo ano. Despesas que podiam ser evitadas ou
levadas a cabo em outros termos.

Nesses termos, enquanto a mulher condoia-se do sofrimento do povo, o marido

duvidava da fatalidade a que se destinava sua gente. Por ocasião da doença, passou a admitir

que os homens da família pouco ou nada acreditavam em Deus; mas nem assim aceitava a

hipótese de um castigo divino ou algo parecido. Lembrava-se das pragas de Feliciano,

amaldiçoando a usina. Tentava esquecer; entretanto, veio a penalidade: “Tudo na usina fora

de água abaixo depois da morte do negro.” (p209-210). Mesmo assim, para o usineiro, tudo

não passava de ignorância daquela gente, e apesar das evidências, admitia: “Adoecera, a usina

fora à ruína porque tinha que ir.” (p.210). Em síntese: descartava o vaticínio atribuído a

Feliciano, assim como a falta de adaptação da usina ao novo sistema económico de produção,

para atender à demanda imposta pelo capitalismo.

Nessa ordem, vêm de fontes semelhantes as previsões de malogro da casa na duna, fato

que não só afirma o paralelismo, como também confirma a coerência na estrutura interna dos

dois romances. Com uma diferença: enquanto na narrativa de José Lins do Rego, as

evidências aparecem, em geral, de forma explícita, no romance de Carlos de Oliveira, os

índices, via de regra, manifestam-se de maneira sutil, implicitamente.

Como o povo não tomava parte, encontravam facilmente motivos que justificassem o
malogro da usina. Para eles, tudo era apenas castigo, idéia compartilhada por membros da

família, como a própria esposa do usineiro, para quem “Juca virara um herege. Juca não

parecia gente de carne e osso, fazendo o que fizera com o pobre Feliciano.” (p.161).

Nesse sentido, o chão arenoso, os charcos e o ambiente sombrio da quinta, de que trata

o primeiro capítulo, figuram como indicativo do que vai suceder posteriormente. Essas

imagens intensificam-se depois da morte de dona Conceição Pina e do velho Paulo, quando

então, “a casa ficou silenciosa.” . e desde essa época todos ali habituaram-se a falar em

surdina. “Anos de murmúrios, vozes sussurradas” (p.56), como se tivessem receio de acordar

os mortos, no dizer do narrador.
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É segundo essa atmosfera que se configura a previsão de decadência da duna.

Decadência que, na concepção do protagonista do romance, não se deve aos fatores

conjunturais, tais como: clima, feita de mecanização da lavoura, e inadaptação da quinta ao

novo modelo económico, mas ao fedo. Isto é, “Tinha de ser”, portanto, como diria Teixeira de

Pascoae, ao se referir às raízes árabes sedimentadas na base histórica do comportamento

português.136

Nessa perspectiva, convém lembrar a crença na maldição e na fatalidade, defendida

por Mariano Paulo. Para ele, “uma praga antiga, uma maldição que vem de longe” (p. 161),

havia condenado os Paulos; de maneira semelhante, acrescenta a personagem: “O destino a

cumprir-se, sem piedade, com o seu relógio sempre certo.” (p.177). Idéia recorrente no

imaginário popular e de base messiânica, segundo a qual, a pátria de Camões é portadora

secreta de uma mensagem ou se destina a um grande futuro, acalentados pelo que se

convencionou chamar de sebastianismo.

Esse é o pensamento predominante da intelectualidade portuguesa contemporânea, a

qual tem em Boaventura de Sousa Santos seu representante. Em Onze teses por ocasião de

mais uma descoberta de Portugal, o sociólogo em questão defende a idéia de que, quanto ao

arquétipo do homem português, isto é, da imagem que fez de si mesmo, “trata-se de um senso

comum fabricado pelas elites culturais, que como qualquer outro senso comum, é evidente e

por isso dispensa qualquer verificação.”139

136 Apud. LOURENÇO, Eduardo. O labirinto da saudade. Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1988, p.51.
Por sebastianismo entende-se a crença na volta de Dom Sebastião, rei desaparecido na batalha de Alcácer-

Quibir, Marrocos, em 1578. Como o corpo do rei não tivesse sido encontrado, passaram a acreditar no retomo do
monarca, para livrar o seu povo do domínio espanhol e conduzir a nação ao sonho profético do Quinto Império.
138 Op. Cit. p.22.
139 Pela mão de Alice. São Paulo, Cortez Editora, 1999, p.60.

Inscreve-se nessa tradição o mito da saudade, igualmente enraizado no espírito do

povo. Tal mito, na opinião de Eduardo Lourenço, consiste na tradução poético-ideológica do

nacionalismo místico, segundo o qual, o presente orienta-se “para um futuro de antemão
utópico pela mediação primordial, obsessiva, do passado.”138 Ideologia esta que tem servido

às elites políticas, sobretudo, na condução dos seus interesses e na manipulação das massas

populares.
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Isto vai refletir-se na maneira como a elite age nos momentos de crise, via de regra,

diferente do modo como o povo reage quando se ver privado dos seus direitos. Nos epílogos,

repetimos, estão as provas materiais da ruína e da dissolução do património familiar que os

antepassados levaram décadas para construir e que do dia para a noite, um deles foi levado

pelas águas e o outro devorado pelo fogo.

De maneira semelhante, na obra de Carlos de Oliveira, deparamos com a atitude

covarde de Mariano Paulo, em desespero, na tentativa de encontrar a primeira lata de petróleo,

na despensa da casa. Haja vista o que refere o autor citado: “Tem de alcançar a sua vitória

sobre o destino antes que o dia nasça e o médico da Câmara chegue a Corrocovo.” (p. 178).

Conseqúentemente, acaba por revelar o fim trágico da quinta sobre a duna, episódio que se

assemelha ao drama vivido pelo protagonista de Usina, ainda mais quando “o fogo e a água

são a mesma coisa”, na concepção de André Breton, conforme epígrafe inicial.

Quanto à crença de que a Portugal está reservado um grande futuro, o citado autor

acredita tratar-se de um “discurso de decadência e de descrença e quando projeta uma idéia

positiva do país, fá-lo de modo elitista e desfocado e por isso está sempre à beira da

frustração, da queda e do ressentimento.”140 Desta forma, mesmo um posicionamento crítico

deste não desloca a imagem construída pelo inconsciente coletivo; contrariamente, amplia-o e

revela como as elites manipulam, em seu próprio proveito, o discurso mítico da identidade
nacional.

No romance de José Lins do Rego, por exemplo, depois da hipoteca dos bens da usina,

foi o temporal que acelerou a fuga do usineiro com a família para a caatinga, lugar para onde

anos atrás “o Dr. Juca sacudira o povo da várzea, com usura das terras para a cana.” (p.236).

Tal fato confirma o ponto de vista de Antonio Cândido, segundo o qual, o romance dos anos

de 1930 é fortemente marcado de neonaturalismo e de inspiração popular, a partir do que traz
para a narrativa a decadência da aristocracia rural e a formação do proletariado.141

140 Idem, ibidem.
141 Literatura e cultura de 1900 a 1945. In: Literatura e sociedade. São Paulo, T. A. Queiroz, 2000, p.l 13.

O que ocorre no epílogo de Usina, assim como de Casa na duna, não diz respeito a

um fato episódico, isto é, acidental; ao contrário, inscreve-se em uma tradição literária que

vem de remota data. Ilustram isso os incidentes que ocorreram na guerra de Canudos, no
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Fechemos este livro.

Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento

completo. Expugnando palmo a palmo, na precisão integral do tempo, caiu no dia 5, ao

entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram quatro

apenas: um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente
5.000 soldados.143

sertão da Bahia, no final do século XIX, envolvendo a figura mística de Antônio Conselheiro,

os quais foram imortalizados por Euclides da Cunha, na obra centenária Os Sertões,142 mais

exatamente no último capítulo, em cuja sexta parte, na seção denominada Canudos não se
rendeu, assim se exprime o narrador:

O segundo exemplo vem do romance A jangada de pedra, de José Saramago,144 do

qual entre as dezenas de imagens elucidativas, destacamos a seguinte: “A península girava

sobre si mesma, em sentido diabólico, isto é, contrário ao dos ponteiros do relógio”,

movimentos que “escapam à lógica estabelecida.”145 como que fugindo “dos centros
catalisadores europeus e norte-americanos,”146 uma vez que, segundo o narrador do romance

acima citado: “Antes de a península se separar da Europa, a Europa estava lá, havia uma

fronteira.” (p.307). Ao contrário das previsões, a jangada segue “desde agora a prumo, em

direção ao sul” (p.323), onde vai parar entre a África e a América Central, por onde outrora

as caravelas portuguesas navegaram, abrindo o caminho para as índias e para o “Novo

Mundo”.

142 Publicado no Rio de Janeiro, em 1902.
143 Rio de Janeiro, Livraria Francisco Alves, 1956, p. 541.
144 Lisboa, Editorial Caminho, 1986, p.299-300.
143 ABDALA JÚNIOR, Benjamin. Necessidade e solidariedade nos estudos de literatura comparada Revista
Brasileira de Literatura Comparada, Rio de Janeiro, n° 3, p. 92, 1996.
146 Idem, ibidem.

Assim, considerando o incidente como um episódio especificamente português e

levando em conta que, no ano da publicação do romance Portugal ultimava os pré-requisitos

para selar o acordo de ingresso na Comunidade Européia, diríamos que, indiscutivelmente, a

recusa de a jangada navegar em direção da costa norte-americana, não deixa dé constituir

uma metáfora do imaginário do povo português, e de modo particular da intelectualidade,
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É de conformidade com essa perspectiva que os conflitos sociais, tanto em Usina

quanto em Casa na duna, constituem um instrumento que o povo encontrou para defender

não só o património cultural ameaçado, mas principalmente para defender seus direitos. Da

mesma maneira, a “escrita neo-realista” representa uma linha de resistência que os

ficcionistas, assim como poetas e artistas em geral, encontraram para fazer face ao regime

político e ao sistema económico vigentes.147

147 Idéia partilhada com Benjamin Abdala Júnior, autor da expressão “escrita neorealista” na obra do mesmo
nome, tantas vezes citada.

contrário ao neocolonialismo que o ingresso representava. Desse modo, prefere navegar rumo

à África e à América, onde, por essa rota, escreveu sua história e se tomou conhecida e

reconhecida diante dos olhos do mundo.
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5. Considerações finais

Assim, depois de percorrer o espaço romanesco de cada uma das obras, destacando o

que consideramos relevante, segundo a proposta de trabalho (por exemplo: a inserção de tais

obras na produção ficcional de seus autores, sua relação com a época em que foram escritas,

além de uma análise preliminar de cada uma), passamos para a etapa seguinte: a do estudo

comparativo em tomo da qual se fundamenta nosso trabalho. Nessa etapa, demos a prioridade

em pontuar as semelhanças e diferenças, estabelecendo um paralelo entre os dois romances

analisados.

Com o mesmo propósito, transcrevemos, à guisa de epígrafe, o pensamento do escritor

José Saramago. Este autor trata das semelhanças e das diferenças como interesse da vida.

Categorias, semelhanças e diferenças, que norteiam as leituras desenvolvidas em tomo de

Usina e Casa na duna, de José Lins do Rego e Carlos de Oliveira, respectivamente.

Viajar pela várzea do Paraíba, bem como pela gândara portuguesa, constituiu uma

excursão antes de tudo desafiadora, ainda mais quando tivemos por roteiro de viagem o “guia”

do Regionalismo nordestino e do Neo-Realismo lusitano. Consequentemente, ao cabo dessa

aventura só nos cumpre desfazer a bagagem para guardar na lembrança a paisagem dos

caminhos percorridos e reter na memória as últimas imagens da usina levada pelas águas e da

casa na duna devorada pelo fogo. No fundo, tragédias equivalentes, motivo pelo qual

elegemos uma das máximas de André Breton, no início da viagem.

Dessa maneira, situando Usina e Casa na duna na tradição ficcional luso-brasileira,

consideramos que os dois romances atualizam nas literaturas da primeira metade do século

XX, a linha de intervenção social, num processo de rupturas e de continuidade. Isto significa

dizer que ambos retomam o assunto social como um dos motivos temáticos, porquanto ‘ agora

já não se trata de mero descritivismo, da verificação encantada ou desencantada da realidade
5^148exterior, mas da sua peremptória celebração.”

148 LOURENÇO, Eduardo. Op. cit. p.50.
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Na correlação de forças, as pressões que o meio externo (economia, Estado, Igreja,

etc.) exerce sobre os agentes sociais definem as medidas tomadas pelo usineiro da Bom Jesus

e pelo dono da casa sobre o dorso da duna. Medidas que atingem, direta e indiretamente, os

trabalhadores em geral e seus familiares.

É sob esta ótica que vemos o processo de decadência que se abateu sobre a várzea do

Paraíba, assim como por entre a gândara portuguesa, cujas consequências se refletem em

Usina e Casa na duna, ao mesmo tempo que o êxito da usina São Félix e o das fábricas da

Pampilhosa representam o outro lado da moeda em circulação. Indiscutivelmente, por trás

disso encontra-se a adaptação de uns e a inadaptação de outros à nova conjuntura social,

política e económica.

Decorrem daí os descontentamentos, os quais vão acumulando-se gradativamente e

acabam por gerar as tensões. Essas tensões, quando chegam ao limite, transformam-se em

conflitos., enfrentamentos, conforme acontecera no Alto da Areia, tendo por trás a figura de

Feliciano, em Usina, assim como o episódio do ouro encontrado pelo Tendeiro, em Casa na

149 PESSOA, Fernando. “Mar português”. In Mensagem. Lisboa, Assírio & Alvim, 1997, p.60.

Segundo esse raciocínio, ao confrontar os dois textos, notamos quanto o contexto

social que serviu de base é problematizado, especialmente no sentido de superar os problemas

que alteraram a estrutura interna da sociedade representada, sem, todavia, encontrar

alternativas que combatessem os elementos que desestabilizaram o status quo da sociedade.

Desse modo, as tensões sociais, os conflitos e as frentes de resistências, que, de acordo com o

nosso entendimento, constituem o móvel dinâmico das narrativas em questão, surgem

justamente como respostas aos mandos e desmandos impostos pelo regime político e sistema

económico então em voga. Portanto, são esses elementos que ordenam e direcionam o

desenvolvimento diegético dos romances focados.

Nessa perspectiva, as mudanças nos planos políticos e económicos implicam alterações

nos meios de produção. Entretanto, de conformidade com a idéia nuclear dos versos
pessoanos, segundo os quais “Quem quer passar além do Bojador/Tem que passar além da

dor,”149 tais mudanças não passam incólumes; antes, têm suas consequências. Uma delas

reside no sucesso por parte de uns e no fracasso por parte de outros.
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duna, os quais se encontram nas narrativas como meios que o povo encontrou para reagir às

adversidades.

Diante disso, o que fica como exemplo é a diferença basicamente oposta que separa a

ação da classe dominante da reação da classe dominada. Ou seja, enquanto os representantes

daquela, em geral, não assumem as conseqüências dos seus atos malogrados e fogem à

responsabilidade, o povo geralmente enfrenta as dificuldades e faz da luta do cotidiano um

meio de resistência.

Em síntese: os componentes, que tanto aproximam quanto separam um romance do

outro, devem-se não só ao mesmo contexto social e literário em que tais obras se inserem.

como também às tendências artísticas predominantes naquele momento historicamente datado.

Tal fato, além de justificar a circulação literária do macrossistema luso-brasileiro, estreita

ainda mais os laços que unem as duas literaturas de língua materna comum.
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