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RESUMO

A presente dissertação tem como objetivo analisar a narrativa das memórias de
infância do personagem Quaderna, problematizando a questão da construção
biográfica de um personagem que se mistura a dados culturais e históricos da
Paraíba e a dados pessoais de Ariano Suassuna. A base da investigação será o
projeto inacabado da trilogia de Ariano Suassuna, que teve início com o Romance
d‟A Pedra do Reino e foi até a publicação do último folhetim de As Infâncias de
Quaderna publicado no Diário de Pernambuco no dia 19 de junho de 1977. A
trilogia se chamaria A Maravilhosa Desaventura de Quaderna, O Decifrador, e a
Demanda Novelosa do Reino do Sertão.

Palavras-chave: Ariano Suassuna, Quaderna, Memória, Infância.

ABSTRACT

This dissertation aims at analyzing the Quaderna‘s childhood memories‘ narrative,
questioning the issue of the biographical building of a character that blends the
historical and cultural data of Paraiba with Ariano Suassuna‘s data. The research
base will be the Ariano Suassuna‘s unfinished project of a trilogy that began with
the Romance d‟A Pedra do Reino and went to the last serial publication of As
Infâncias de Quaderna published in the Diário de Pernambuco on

June 19th

1977. The trilogy would be called A Maravilhosa Desaventura de Quaderna, O
Decifrador, e a Demanda Novelosa do Reino do Sertão.
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Figura 1 – Iluminogravura Infância. Extraída de SUASSUNA, 2000, p. 85.

P

equeno cantar acadêmico a modo de introdução

A iluminogravura Infância é uma pequena amostra do trabalho do escritor
Ariano Suassuna como artista plástico. Integrando texto e ilustração, esta é
apenas uma pequena demonstração de seu amplo universo interior, composto,
entre outros muitos elementos, pela Onça Caetana (a cruel Morte sertaneja), pelo
rifle (um instrumento de luta), pela viola (um instrumento de arte).
A parte textual da iluminogravura Infância fala de um menino que foi privado,
desde muito cedo, da companhia de seu pai; fala da sensação de perda; da
sensação de estar aprisionado por essas lembranças que não se calam; de
lembranças que insistem em emergir dos subterrâneos da memória e que, mesmo
depois de anos passados, provocam no homem a sensação de desamparo de
uma criança abandonada.
Como não poderia deixar de acontecer, o personagem Pedro Dinis Ferreira Quaderna, objeto de análise desta dissertação, como pertencente ao universo
interior de Suassuna, é transpassado por tais signos. Meu primeiro contato com
esse personagem se deu através da peça A Pedra do Reino do diretor Antunes
Filho. Depois de assistir à peça, que contou com a interpretação do ator Lee
Taylor, interessei-me por ler a obra de Ariano Suassuna. Foi então que esse
personagem tornou-se meu objeto de estudo e acabou rendendo, primeiramente,
o projeto de iniciação científica Leituras de Quaderna: discussões acerca de um
personagem

pícaro

na

contemporaneidade1.

Com

esse

projeto

tive

a

oportunidade de pesquisar a teatralização de Quaderna no espetáculo de Antunes
Filho. A pesquisa enfatizou a análise da noção de personagem, dos gêneros
literários (lírico, épico e dramático), das características de Quaderna, além de
estudos sobre análises teatrais para entender como os vários componentes
cênicos contribuíram para tornar a teatralização possível.

Assim sendo, a

iniciação científica possibilitou, como o próprio nome diz, apenas uma abordagem
inicial a esse personagem multifacetado e que permite várias leituras.
Ainda na graduação, enquanto desenvolvia o projeto de iniciação científica,
procurava também me aprofundar na obra de Ariano e foi assim que descobri que
Quaderna fazia parte de outras obras e não só do Romance d‟A Pedra do Reino e
o Príncipe do Sangue do vai-e-volta. Ele aparece também em duas peças: A
1

Projeto desenvolvido sob orientação do Prof. Dr. Alberto Ferreira da Rocha Junior (Tibaji) de
março de 2008 a fevereiro de 2009 com financiamento da FAPEMIG.

História do Amor de Romeu e Julieta e As Conchambranças de Quaderna. E para
minha surpresa o Romance d‟A Pedra do Reino era o primeiro livro de uma
trilogia que Ariano pretendia escrever e que se chamaria A Maravilhosa
Desaventura de Quaderna, O Decifrador, e a Demanda Novelosa do Reino do
Sertão. A saga de Quaderna continuou na obra História d‟O Rei Degolado nas
Caatingas do Sertão: ao Sol da Onça Caetana e nos folhetins dominicais
publicados no Diário de Pernambuco, entre os anos de 1976 e 1977, sob o título
de As Infâncias de Quaderna. Ao Sol da Onça Caetana e os folhetins que
compreendem As Infâncias de Quaderna, integrariam o segundo livro da trilogia.
Daí veio o questionamento: por que Ariano Suassuna interrompera a escrita de
sua trilogia? Este não é o foco desta dissertação, mas foi buscando respostas
para tal questionamento que chegamos à temática da infância.
Infância. Este é o tema desta dissertação. Ou, melhor dizendo, as memórias
de infância. Memórias constituídas por lembranças que, de tempos em tempos,
emergem para a superfície adulta trazendo os cheiros dos cômodos da casa; o
gosto dos lanches preparados cuidadosamente pela mãe ou das frutas colhidas
no pé; os rostos das pessoas queridas que já se foram ou que há muito não se
vê; as alegrias compartilhadas com os parentes e os amigos da escola ou da
vizinhança; a saudade das brincadeiras e das pessoas e, também, a tristeza e a
dor da perda de um ente querido.
Este trabalho insere-se na área de Teoria Literária e Crítica da Cultura, na
linha de pesquisa Literatura e Memória Cultural do Programa de Pós-graduação
em Letras da UFSJ. A intenção, ao pesquisar sobre as memórias de infância, foi
trabalhar como um homem que escava, como Benjamin (1995) reflete
poeticamente em Escavando e recordando :
quem pretende se aproximar do passado soterrado deve agir como um
homem que escava. Antes de tudo, não deve temer voltar sempre ao
mesmo fato, espalhá-lo como se espalha a terra, revolvê-lo como se
revolve o solo. Pois ―fatos‖ nada são além de camada que apenas à
exploração mais cuidadosa entregam aquilo que recompensa a
escavação. (...) e certamente é útil avançar em escavações segundo
planos. Mas é igualmente indispensável a enxada cautelosa e tateante
na terra escura. (p. 239)

E escavando e escovando eis que se descobre a importância de se dissertar
sobre as infâncias do personagem Quaderna. Apesar de os folhetins de As
Infâncias de Quaderna, como o próprio nome diz, serem dedicados à narração
das memórias de infância do personagem, foi fundamental optar pela escolha de
um corpus ampliado, pois o personagem analisado, Dom Pedro Dinis FerreiraQuaderna, narra suas infâncias em momentos distintos distribuídos ao longo das
três obras que comporiam a trilogia. Por isso optamos por não restringir a análise
apenas aos folhetins, pois ampliando o corpus de análise estaríamos
possibilitando a execução de um trabalho mais bem fundamentado.
As memórias narradas pelo personagem são contadas das mais variadas
formas:

ora

poeticamente,

ora

epicamente,

ora

sonhosamente,

ora

anacronicamente, o que determinou a escolha por uma análise subdividida em
quatro partes: Memórias Anacrônicas, Memórias Subterrâneas, Memórias
Confabuladas e Memórias Gloriosas. Além de um capítulo inicial, de caráter mais
descritivo para apresentar ao leitor o corpus analisado.
No primeiro capítulo foram traçadas algumas considerações sobre o corpus
deste trabalho, composto pelas obras: Romance d‟A Pedra do Reino e o príncipe
do sangue do vai-e-volta, História d‟O Rei Degolado nas Caatingas do sertão: ao
Sol da Onça Caetana e os folhetins de As infâncias de Quaderna. Além disso, foi
feita uma pequena análise sobre fotografias pessoais do escritor Ariano Suassuna
presentes na obra História d‟O Rei Degolado nas Caatingas do sertão: ao Sol da
Onça Caetana.
No segundo capítulo, intitulado Memórias Anacrônicas foram pontuados
fatos históricos específicos que aparecem inseridos na narrativa de Quaderna
como o Messianismo, o Cangaço, a Revolução de 1912, a Revolução de 1930 e a
Guerra de Princesa. Tal contexto foi analisado sob três enfoques distintos: a
história ―oficial‖, a história da família Suassuna e a história de Quaderna. Num
segundo momento, foram analisadas as questões do anacronismo e da invenção.
Para tais análises, entre outros textos, nos valemos dos dizeres de Ulpiano
Bezerra de Menezes sobre os paradoxos da memória e de Bachelard sobre os
devaneios voltados para a infância.

O terceiro capítulo, Memórias Subterrâneas, tem como foco as lembranças
traumáticas de Quaderna. Como base teórica destacamos os estudiosos: Michael
Pollak, Idelber Avelar e Márcio Seligmann-Silva.
Memórias Confabuladas, o quarto capítulo, foi elaborado pensando no fato
de a narração ser feita por um personagem com traços picarescos e para isso foi
utilizado, entre outros, o conceito de confabulação discutido por James Fentress.
O quinto e último capítulo, Memórias Gloriosas, trata dos personagens que,
segundo Quaderna, terminaram por influenciar definitivamente sua ―vida‖.
Importantíssimo destacar a possibilidade de, durante o processo de
pesquisa e de escrita, ter contado com a rara oportunidade de conversar, num
prazo de menos de um ano, por duas vezes, com o criador de Quaderna. Dois
encontros esclarecedores que renderam duas belíssimas entrevistas cujas
respostas contribuíram para o enriquecimento deste trabalho.
Finalmente, poder-se-ia dizer que este trabalho buscou ampliar a
diversidade de enfoques possíveis sobre as lembranças de infância.

Capítulo I

C

onsiderações acerca do projeto da trilogia

A sua inspiração se gera assim, principalmente, na perspectiva
destorcida [sic] pela lembrança e pela saudade; Suassuna,
mesmo, talvez já nem possa distinguir entre coisa concreta e miragem. Nem ele
se importa com isso. O Quaderna, ao fim de contas, só é e só quer ser um exímio
retratista de miragens.
Rachel de Queiroz

1.1 O Romance d’A Pedra do Reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta
A obra Romance d‟A Pedra do Reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta,
do paraibano Ariano Suassuna, foi publicada em 1971. No prefácio, com o título
―Um romance picaresco?‖, Raquel de Queiroz diz o seguinte:
a primeira vez em que Ariano Suassuna me falou na Pedra do Reino
disse que estava escrevendo ―um romance picaresco‖. (...) Mas o
paraibano me enganou. Picaresco o livro é – ou antes, o elemento
picaresco existe grandemente no romance, ou tratado, ou obra, ou
simplesmente livro – sei lá como é que diga! Porque depois de pronto A
Pedra do Reino transcende disso tudo, e é romance, é odisséia, é
poema, é epopéia, é sátira, é apocalipse... (QUEIROZ, 2006, p.15)

Tal afirmação de Queiroz (2006)

dialoga com os dizeres de Benjamin

(1996a) em A imagem de Proust:
já se disse, com razão, que todas as grandes obras literárias ou
inauguram um gênero ou o ultrapassam, isto é, constituem casos
excepcionais. Mas esta é uma das menos classificáveis. A começar pela
estrutura, que conjuga a poesia, a memorialística e o comentário, até a
sintaxe, com suas frases torrenciais (um Nilo da linguagem, que
transborda nas planícies da verdade, para fertilizá-las) tudo aqui excede
a norma. (p. 36)

Não se tem aqui a intenção de equiparar a obra de Suassuna com a de
Proust. A intenção é enfatizar a dificuldade de enquadramento da narrativa de
Suassuna em um gênero e de algumas de suas excentricidades, como por
exemplo a de que:
o Romance d‟A Pedra do Reino é provavelmente o romance com maior
quantidade de pontos de exclamação em toda a literatura brasileira. Não
estão ali como artifício retórico, para sugerir veemência, mas para
lembrar ao leitor o som da Voz que pensou aquilo. (TAVARES, 2007, p.
142)

O Romance d‟A Pedra do Reino compõe-se de cinco livros e 85 folhetos
sendo eles numerados com algarismos romanos, num total de 754 páginas (8ª
edição, 2006). O livro I é chamado A Pedra do Reino, o II, Os Emparedados, o III,
Os Três Irmãos Sertanejos, o IV, Os doidos e o V, A Demanda do Sangral. Neles
Dom Pedro Dinis Ferreira-Quaderna, o ―herói sem nenhum esforço‖, sonha se

tornar o ―Gênio da Raça Brasileira‖. Geraldo da Costa Matos (1988), diz o
seguinte sobre A Pedra do Reino:
os 85 folhetos do Romance d‟A Pedra do Reino remetem de imediato ao
romanceiro popular nordestino pois esta é a designação comum dos
impressos da cantoria vendidos nas feiras – matéria de sua dramaturgia
– agora transfigurada no seu mundo mágico sertanejo posto num cenário
fantástico de reis, rainhas e princesas impressionantemente miseráveis,
além de vítimas de armadilhas, lutas e trucidamentos. (p. 215)

No posfácio de A Pedra do Reino, Maximiano Campos termina com o
parágrafo subsequente:
um bom romancista tem muito de poeta, de encenador, de músico, de
profeta, de arquiteto, da paciência de um confessor, do improviso do
repentista. E, nesse romance, vemos Ariano Suassuna em todas essas
condições, construindo, com o auxílio do sonho e a força do seu poder
criador, o seu castelo rude e poético, sertanejo e barroco, áspero e
iluminado com as terras do seu Sertão.‖ (CAMPOS, 2006, p.754)

O Romance d‟A Pedra do Reino é um livro que cria um universo impregnado
da cultura sertaneja com suas festas populares, misturando

o sagrado e o

profano, a literatura de cordel, o sebastianismo e os movimentos messiânicos, o
azul e o encarnado, a miséria, ―as gentes‖, a poeira, os espinhos, o Sol. Além
disso, acontecimentos políticos de nosso país, grandes escritores e obras da
literatura brasileira e universal, também nos são apresentados nesse universo
mágico, amplo e confuso.
Quaderna é um misto de rei, palhaço, cantador, poeta, megalomaníaco. Um
personagem que apresenta características picarescas, mas, no entanto, não
poderia ser classificado apenas como um pícaro por se tratar de um personagem
bastante complexo. Poderíamos dizer, então, que a complexidade do personagem
se equipara ao caráter multifacetado da obra em que está inserido, a qual o autor
classifica como romance picaresco, mas que, no entanto,
se compõe de modo híbrido, abrigando traços distintivos de vários
gêneros e subgêneros ficcionais e argumentativos em prosa e em verso
(folhetim, folheto, crônica, memorial, romance de cavalaria, epopeia,
mito, ensaio) e recorrendo a relatos históricos, tanto ancorados no real,
como a relatos fantasiosos, pretensamente históricos. (MICHELETTI,
2007, p. 59)

Poderíamos dizer que o que move a narração é o plano megalomaníaco de
Quaderna, ou seja, consagrar-se o ―Gênio da Raça Brasileira‖, através da
publicação de sua obra baseada na estranha e misteriosa morte de seu padrinho,
Dom Pedro Sebastião (da qual ele está sendo acusado em um inquérito) e no
evento da Cavalgada do ―Rapaz do Cavalo Branco‖, a mais estranha Cavalgada
que já foi vista no Sertão por homem nascido de mulher. (SUASSUNA, 2006, p.
35).
Quaderna classifica seu novo gênero literário como:
―Romance heróico-brasileiro, ibero-aventuresco, criminológico-dialético e
tapuio-enigmático de galhofa e safadeza, de amor legendário e de
cavalaria épico-sertaneja‖! (...) Assim, sou o único escritor e Escrivãobrasileiro a ter integralmente correndo em suas veias o sangue árabe,
godo, negro, judeu, malgaxe, suevo, berbere, fenício, latino, ibérico,
cartaginês, troiano e cário-tapuia da Raça do Brasil! (...) Depois de
pronto e devidamente versado, o meu será, portanto, no mundo, o único
Romance-acastelado, cangaceiro-estradício e cavalariano-bandeiroso
escrito por um Poeta ao mesmo tempo de pacto, de memória, de estro,
de sangue, de ciência e de planeta. (SUASSUNA, 2006, p. 420 - 421)

Mario González acredita que a maior novidade dos neopícaros quiçá esteja
em que eles são capazes de formular um projeto social alternativo, em lugar de –
como o pícaro clássico – simplesmente procurarem a integração na classe
dominante. (GONZÁLEZ, 1988, p. 83)
Pois bem, o projeto alternativo de Quaderna é literário. Na verdade ele
pretende através da literatura erguer seu castelo e se tornar o ―Rei do Brasil‖:
é por isso que eu não me abalara, ainda há pouco, quando os dois
discutiam se a ―Obra da Raça‖ deveria ser em prosa ou em verso: o
romance conciliava tudo! Para tornar a coisa ainda mais segura, resolvi
entremear, na minha narrativa em prosa, versos meus e de Poetas
brasileiros consagrados: assim, além de condensar, no meu livro, toda a
Literatura brasileira, faria do meu castelo sertanejo a única Obra ao
mesmo tempo em prosa e em verso, uma Obra completa, modelar e de
primeira classe! A única coisa que me preocupava, era aquela afirmação
do Almanaque de que os ―gênios nacionais‖ eram sempre autores de
Epopéias: mas, agora, era a palavra de Carlos Dias Fernandes que me
garantia ser o Romance a verdadeira Epopéia atual! Vi nisso um sinal da
providência, porque, desde os romances de João Melchíades aos de
José de Alencar e do Visconde de Montalvão, esse era o meu gênero
predileto. Cada vez se enraizava mais, em mim, a decisão de tornar
embandeiradas e cheias de chuviscos prateados as pardas, miseráveis e
sangrentas aventuras da Pedra do Reino, tornando-me Rei, sem degolar
os outros e sem arriscar minha garganta, o que somente a feitura de um

romance, do meu Castelo
(SUASSUNA, 2006, p. 198)

perigoso

e

literário,

possibilitaria.

Escrever essa obra é praticamente uma obsessão para Quaderna, tanto que
ele mesmo diz que é deste relato que depende a minha sorte e ninguém é tão
fanático a ponto de fazer Literatura em troca de cadeia. (SUASSUNA, 2006, p. 51)
Preso na cadeia da Vila de Taperoá, em 9 de outubro de 1938, Quaderna
inicia seu relato dirigindo-se ao leitor da seguinte forma:
deitei-me no chão de tábuas, perto da parede, pensando, procurando um
modo hábil de iniciar este meu Memorial, de modo a comover o mais
possível com a narração dos meus infortúnios os corações generosos e
compassivos que agora me ouvem. Pensei: - Este, como Memórias de
um Sargento de Milícias, é um ―romance‖ escrito por ―um Brasileiro‖. (...)
Para ser mais exato, preciso explicar ainda que meu ―romance‖ é, mais,
um Memorial que dirijo à Nação Brasileira, à guisa de defesa e apelo, no
terrível processo em que me vejo envolvido. (SUASSUNA, 2006, p.3334)

Ao narrar, Quaderna se torna autor de sua própria história. E para
construir sua obra, Quaderna esclarece:
para narrar essa história, valer-me-ei o mais que possa das palavras de
geniais escritores brasileiros, como o Comendador Francisco Benício
das Chagas, o Doutor Pereira da Costa e o doutor Antônio Áttico de
Souza Leite, todos eles acadêmicos ou consagrados e, portanto,
indiscutíveis. (SUASSUNA, 2006, p. 63)

Como podemos perceber nos exemplos citados acima, Quaderna bebe em
fontes da nossa literatura e da nossa história para a construção de seu romance.
Desta forma, poderíamos dizer que Quaderna pretende escrever uma obra de
caráter híbrido, originária da fusão de vários gêneros e de suas ―visagens
zodiacais.‖ No entanto essa visão de Quaderna é uma visão turva. Aliás,
Quaderna é um neopícaro-poeta, o que contribui ainda mais para a sua
designação de fingidor:
é por isso, então, que, no momento de iniciar minha história, preso aqui
nesta Cadeia, humilhado, perseguido, desprezado, olho para trás, e tudo
o que me aconteceu parece um Sonho, uma visagem que desfilou diante
de mim, num momento perigoso e alucinatório (...). Todo este meu
Castelo e os acontecimentos que nele sucedem para sempre, me
parecem com o elemento festivo e sangrento dos sonhos, como a

encenação de um espetáculo dos que dávamos em nosso Circo.
(SUASSUNA, 2006, p. 241)

A multiplicidade estrutural da obra que se apresenta como memorial,
romance, ―narração de infortúnios‖, epopeia, biografia, testemunho e discurso de
defesa é fruto do caráter megalomaníaco de seu autor fictício. De acordo com
Braulio Tavares (2007) o delirante projeto de Quaderna requer uma antropofagia
de todos os gêneros. Para isso ele passa a escrever ou reescrever histórias reais,
histórias fictícias, poemas de autores eruditos, versos de cordel, romances
ibéricos,

documentos

históricos,

textos

proféticos,

visões

sobrenaturais,

epigramas, anedotas fesceninas. (p.152)
Tavares (2007) diz o seguinte sobre Quaderna (autor fictício) e Suassuna
(autor real):
existem pontos de semelhança óbvios entre os dois (e diferenças
também óbvias), mas sem dúvida uma das razões principais para isso é
a identidade de estilo oral entre os dois. Quem lê o livro e assiste a uma
aula-espetáculo do autor percebe que o tom de voz de Quaderna é o
mesmo de Ariano. O estilo, o vocabulário, a sintaxe barroca incrustada
de cláusulas e subcláusulas, o adagiário nordestino, as guinadas
bruscas no meio de uma argumentação para explicar exaustivamente um
detalhe acessório, a mistura de interjeições populares e vocabulário
erudito... e acima de tudo a exaltação, o entusiasmo, a oralidade de
comportas escancaradas que confere ao personagem, na frieza da
página escrita, o tom permanente de quem prega para uma congregação
de leigos. (p. 141-142)

Se pararmos para refletir sobre o livro, ficamos confusos, pois ele é
publicado por um autor que criou um personagem que se assume como o dono
do enredo. O Romance d‟A Pedra do Reino se apresenta como uma obra dentro
de outra obra. É a obra de Quaderna dentro da obra de Suassuna. Ou seria a
obra de Suassuna dentro da obra de Quaderna? Mas é importante pensar que
estamos diante de uma obra narrativa. Sendo assim necessário refletir um pouco
sobre a questão do narrador. E para isso nos apropriamos de algumas reflexões
de Walter Benjamin sobre o tema, para a nossa discussão. De acordo com
Benjamin (1996b) entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se
distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. (p.
198) Pensando na questão da oralidade, logo vem à mente a forte ligação de
Suassuna com a Literatura de Cordel, a qual ele conhecera ainda menino em

Taperoá. Segundo Braulio Tavares (2007), para Ariano, o cordel é uma forma de
expressão que envolve a Literatura, a Música e as Artes Plásticas e foi em torno
dessas três expressões que ele criou suas obras mais expressivas. Ao criar um
narrador, Quaderna, que teve seus primeiros contatos com a Literatura de Cordel
também durante a infância em Taperoá, Ariano aproxima as suas experiências à
de seu personagem e daí poderíamos dizer que tanto autor como personagem se
assemelham à figura do ―camponês sedentário‖ de Benjamin, figura esta que
corresponde ao representante arcaico que conhece as histórias e tradições de
seu país em oposição à figura do ―marinheiro comerciante‖, cuja itinerância é a
principal fonte de sua narrativa. Assim sendo, mestres na arte de narrar, autor e
personagem estendem para o reino narrativo suas experiências.
Mas como se trata de ficção e todo bom poeta é um fingidor, temos que ter
em mente que esses seres são criados por meios literários e discursivos. A
questão é o duplo fingimento: um autor que cria um outro autor literário que
parece se apropriar da obra de seu criador, carregando assim o leitor para dentro
dos caminhos labirínticos de seu reino literário.
1.2 História d’O Rei Degolado nas Caatingas do sertão: ao Sol da Onça
Caetana
O livro História d‟O Rei Degolado nas Caatingas do sertão: ao Sol da Onça
Caetana está subdividido em 23 folhetos que narram o segundo dia do inquérito,
quando Quaderna, desafiado pelo Juiz Corregedor Joaquim Navarro Bandeira,
mais conhecido como Joaquim Cabeça-de-Porco, passa a narrar fatos de sua
infância e do envolvimento de sua família com questões políticas da história da
Paraíba.
O Corregedor falou lentamente:
- Meu caro Dom Pedro Dinis Quaderna, não vou ter medo de ferir sua
modéstia:
digo-lhe, com toda franqueza, que, em toda essa história, o
ponto que me parece realmente fundamental é sua própria
personalidade, é sua atuação no caso! Quero, portanto, que você
esclareça hoje ―quem é verdadeiramente você!‖ (SUASSUNA, 1977, p.
70)

Segundo nos conta Idelette Muzart Fonseca dos Santos, no prefácio
intitulado Uma Epopeia do Sertão, a obra foi publicada em folhetins semanais no

Diário de Pernambuco, de novembro de 1975 a maio de 1976. Em 1977 tais
folhetins foram publicados em forma de livro pela editora José Olympio, ao
contrário do Romance d‟A Pedra do Reino, que não passou pelo processo de ser
publicado, anteriormente, em folhetins dominicais. O Rei Degolado nas Caatingas
do Sertão: ao Sol da Onça Caetana, corresponde à primeira parte do que seria a
segunda obra da trilogia iniciada com A Pedra do Reino.
Santos (1977) define muito bem o caráter folhetinesco da obra:
para conservar a simultaneidade das narrativas, Ariano Suassuna
explora conscientemente as possibilidades da apresentação em folhetos,
funcionando como minicapítulos de novela, folhetos que têm construção
própria e relativa independência, permitindo a Quaderna levar-nos aos
―meandros labirínticos do [seu] Castelo subterrâneo‖. (p. XIV)

Idelette Santos reflete ainda sobre as características dos gêneros literários
presentes nas duas obras de Suassuna. Segundo ela, a questão do mito, que é
uma das características mais presentes na construção das epopeias, está
presente na narrativa de Quaderna através da figura de seu tio, Dom Pedro
Sebastião, o Rei Degolado; da Morte ou a Moça Caetana, figura mitológica, misto
de mulher e felino, gavião e cobra; e da figura do Pai, que Quaderna perdeu:
o Pai, herói que o menino Quaderna não procurou nos livros ou no
sonho, tendo ―a sorte – ou a desgraça, ou a sina, não sei! – de ter os
[seus] heróis em casa‖ (Folheto XV), o Pai lutando contra o Mal e a
Morte, provisoriamente vencido por eles, mas que vive e ressuscita na
Obra do filho. (SANTOS, 1977, p. XV)

Ao Sol da Onça Caetana inicia-se com Quaderna narrando sobre o Doutor
João Pessoa, João Dantas, o Doutor João Suarana e o Coronel José Pereira que
se encaminharam para um encontro na fazenda ―Onça Malhada‖. Porém ele
interrompe a sua narração sobre os chefes sertanejos, por uma questão de ―estilo
literário‖:
e aqui eu faço uma pausa, nobres Senhores e belas Damas de peitos
macios. Eu poderia perfeitamente contar logo o resto desse combate
(...). Mas vou deixar isso para depois: uma das características principais
dos Romances Aventurescos, bandeirosos e cavalarianos como este
meu Castelo da Raça Brasileira, é deixar uma cena assim interrompida
(...). Assim, perdoem-me esta pequena astúcia retórica. Tenham
paciência, entrem com gana e garra nos meandros labirínticos do meu

Castelo subterrâneo e vamos adiante porque, neste século de eficientes,
eu sou apenas um Cantador arcaico que, em seu novelário de
malassombros, tem mil e uma histórias para contar. (SUASSUNA, 1977,
p. 48-49)

Dando sequência a seu relato, Quaderna volta a contar os fatos de 1938 e
prepara-se para dar seu segundo depoimento ao Juiz Corregedor. Quaderna
muda o tom de seus relatos, pois antes ele parecia ter uma preocupação em não
se comprometer, agora ele parece não se importar com o fato de ser preso:
Sr. Corregedor, sou uma dessas pessoas que procuram tornar a loucura
da vida alguma coisa de suportável, de literariamente aceitável e
epopeicamente belo. (...) Mas, uma vez que, tendo procurado contar
tudo de maneira epopéica e risadeira, só fiz foi dar a impressão de ser
um bufão irresponsável, vou agora, mudar de tom (...). Abram seus
ouvidos, porque, se o que querem é ouvir sofrimento, se preparem que lá
vai! (SUASSUNA, 1977, p. 73)
Àquela hora, porém, eu já estava inteiramente convencido de que ia ser
condenado e pouco me importava o que o Juiz mandasse anotar ou não
anotar. De modo que continuei, possesso como estava da Mulher
Furiana e do demônio da confissão. (SUASSUNA, 1977, p. 79)

A narrativa de O Rei Degolado é mais épica, pois relata a Guerra do Sertão
Paraibano através de seus três episódios principais: 1912, 1926 e 1930,
respectivamente a Guerra de Doze, a Guerra da Coluna Prestes e a Guerra de
Princesa (com a Revolução de 30).

1.3 As infâncias de Quaderna
As Infâncias de Quaderna2 compreendem 60 textos publicados em forma de
folhetins dominicais no Diário de Pernambuco, no período de 2 de maio de 1976
até 19 de junho de 1977, a começar pelo folheto de número XXV e terminar pelo
LXXXIV.
É relevante notar que História d‟O Rei Degolado nas Caatingas do Sertão:
ao Sol da Onça Caetana começa pelo folheto I e vai até o XXIII. Apesar de uma

2

As cópias dos folhetins de As Infâncias foram obtidas, em sua maioria, através da D.A. Press,
que é responsável pela digitalização de vários jornais, sendo um deles o Diário de Pernambuco. A
outra parte foi gentilmente enviada pelo Prof. Carlos Newton Júnior.

provável lacuna (ou seja, do folheto XXIV) não foi possível perceber nenhuma
quebra na sequência narrativa.
Uma outra observação é que no folheto XXV (como o autor prefere chamar)
intitulado O nascimento do Grifo, o título em destaque para a coletânea ainda é O
Rei Degolado, o qual permanece até o folheto XLII A onça Malhada, de 29 de
agosto de 1976. Somente a partir de 5 de setembro de 1976 os folhetos passam
a receber o nome de As Infâncias de Quaderna. Segundo Tavares (2007) o nome
dos folhetins seria O Rei Degolado: As Infâncias de Quaderna. No entanto, já no
folheto O nascimento do Grifo, Quaderna interrompe sua narrativa a respeito da
ligação de sua família com as guerras do Sertão Paraibano para começar a falar
de seu nascimento e a partir daí de ―suas infâncias‖.
Quaderna nasceu em 16 de junho de 1897, sob os influxos de Mercúrio
(alumiado pelo Sol) e sob o signo de Gêmeos. Segundo Quaderna uma desgraça
do ponto de vista guerreiro, mas uma sorte do ponto de vista poético e profético.
Nos folhetos seguintes, ele fala de seus ancestrais e de sua árvore genealógica
para que o Corregedor tome conhecimento da nobreza sertaneja da qual ele
descende. Na sequência, Quaderna conta que em 1900, estando ele com três
anos de idade, fora raptado por um cigano que queria vingar-se de seu poderoso
padrinho Dom Pedro Sebastião. A partir daí Quaderna (que passara a ser
chamado de Jacobito) conta como foi sua vida nômade, junto à tribo de ciganos,
até os dez anos de idade:
eu errava em liberdade pela Caatinga com meu amigo Praxedes,
pegando passarinhos, fumando, aprendendo a reconhecer, acolher e
preparar a ―erva-moura‖, tirando mel das abelhas etc. Nossa vida só não
era melhor porque ainda não podíamos entrar nas Vilas para enganar e
roubar os Sertanejos com nossas artes. (Diário de Pernambuco, 13 jun.
1976)

Quando estava com dez anos, Quaderna encontrou um grupo de
Cangaceiros. O cigano Anacleto, com medo de que Quaderna tivesse sido
identificado por Antônio Silvino, líder do bando de cangaceiros, resolveu amarrá-lo
a uma espécie de furna de pedra,

para morrer ali, de fome e sede, ou ser

devorado por uma onça, apagando assim qualquer tipo de vestígio de sua
passagem pela tribo de ciganos e evitando também a vingança do poderoso Dom

Pedro Sebastião. Por sorte, Quaderna foi encontrado pelo bando de Cangaceiros
que lhe indicou o caminho de volta para a casa de sua verdadeira família, a
fazenda ―As Maravilhas‖.
De volta ao seio familiar, sua Tia Filipa cuidou de educá-lo, na verdade,
cuidou de ―domar‖ esse menino que estava acostumado a viver de forma
desordeira. Então passou a orientar a vida de Quaderna, segundo a sabedoria de
São Bento, devendo Quaderna estudar pela manhã, trabalhar à tarde (cuidando
de um rebanho de cabras) e rezar à noite.
Depois de ser expulso da escola, pego tentando olhar entre as pernas de
sua professora, Quaderna foi chamado a viver com seu padrinho, na fazenda
―Onça Malhada‖, a fim de ser educado juntamente com seu primo Arésio.
Na ―Onça Malhada‖ Quaderna conheceu aqueles que se tornariam seus
tutores intelectuais e, mais tarde, seus mestres e rivais: Professor Clemente e Dr.
Samuel. Foi lá também que conheceu seus futuros colegas de cantoria e aquele
que iria se tornar o seu padrinho de crisma e o seu mestre-de-cantoria: João
Melchíades Ferreira da Silva, o Cantador da Borborema. Foi nessa mesma época
que Quaderna, através de João Melchíades, passou a conhecer os seus irmãos
bastardos, filhos de seu pai, excluídos e separados dos outros meninos, e,
ameaçados à bala, caso ousassem cruzar a cerca que os separava da fazenda
―Onça Malhada‖.
Farto de sua narrativa cheia de devaneios, o Corregedor interrompe por
diversas vezes o depoimento de Quaderna:
- Ilustre Dom Pedro Dinis Quaderna, novamente vou ajudá-lo em seu
destino de Epopeieta: na redação de sua Obra, por tudo quanto é
sagrado, omita essa fastidiosa estirada cosmogônica e astrológica, de
incestos, metamorfoses e divindades tapuias, senão sua Epopeia vai
ficar uma das mais tediosas da Literatura Universal! Isso, que o senhor
nos disse aí, contado ainda vai, mas lido não tem quem aguente! É o tipo
de história que, num Romance, a gente pula!
Também rebati na mesma hora. Disse:
-O senhor me desculpe, mas isso não tem a menor importância! Eu
escrevo, como é da minha obrigação: quem quiser pular na leitura, que
pule! O fundamental, nas Obras-de-gênio, Sr. Corregedor, não é que
elas tenham pedaços puláveis – é que tenham tudo o que se possa
imaginar e mais alguma coisa! Não pense que eu sou menino não, de
besta eu só tenho a cara de sabido! Antes de iniciar a minha carreira de
Epopeieta, estudei cuidadosamente as outras Obras-das-raças para
descobrir suas receitas, e vi que todas elas são mais ou menos
insuportáveis! O ―Fausto‖, de Antônio Feliciano de Castilho, por exemplo,

é uma das embrulhadas mais malfeitas, difíceis, desarrumadas, longas,
complicadas e tediosas do mundo; e, no entanto, todas as pessoas que
conhecem a peça inteira, em suas duas partes, através da tradução
alemã de Goethe, dizem que se trata de uma obra prima, se bem que
nunca se saiba de ninguém que a tenha entendido, lido ou assistido
integralmente! (Diário de Pernambuco, 5 dez. 1976)

Nessa passagem podemos perceber o lado crítico de Quaderna e, ao
mesmo tempo, a sua tendência à inversão, quase sempre ligada a valorização de
si próprio e de seu país. Percebemos que ele equipara a sua Obra à de Goethe,
ou melhor dizendo, a de Antônio Feliciano Castilho, pois, para ele, Goethe, nada
mais é que o tradutor alemão de Fausto.
Voltando às suas infâncias, Quaderna narra como foi o contato com a Vila
de Taperoá, onde ele foi levado por João Melchíades, Tia Filipa e Samuel, em 7
de dezembro de 1907 para ser crismado e abençoado por Nossa Senhora da
Conceição no dia 8 do mesmo. E foi na Vila que Quaderna se encantou pelos
festejos populares e pelo teatro de mamulengos. Foi lá também que conheceu a
Zona, o ―Rói-couro de Taperoá‖ e que aprendeu com Dom Eusébio Monturo a
jogar baralho, tão importante para seu ofício de decifrador, quanto para a sua
formação de Epopeieta e para compor os fundamentos de seu ―catolicismo
sertanejo‖. Pois, segundo Dom Eusébio, nas cartas, Quaderna poderia aprender
coisas importantes da religião católica, e, para complementar, João Melchíades
cantou o folheto d‘ O Soldado Jogador, de João Martins de Athaíde, que conta a
história de um esperto soldado que se livrou da prisão por mostrar a um Sargento
que cada carta correspondia a um sagrado mistério bíblico.
Nesse mesmo dia, Dom Eusébio, ao saber que Quaderna iria se crismar no
dia seguinte, sentenciou: - Então o senhor é um Garcia-Barretto Quaderna e vai
se crismar... Antes de entregarem você às beatas desta Vila endemoninhada e
hipócrita, vou iniciá-lo nos esgotos de nossa incipiente sociedade. (Diário de
Pernambuco, 9 jan. 1977) E é assim que Quaderna é apresentado ao ―Alto‖, que
é o lugar onde vive a população mais miserável da Vila, à Cadeia e ao Cemitério.
De volta à fazenda ―Onça Malhada‖, seus irmãos e seu padrinho de crisma
João Melchíades, confirmam a sua crisma, através de um ritual selvagem regado
a vinho e a carne de cabra.

Na sequência, Quaderna inicia a sua formação

literária através de seus dois mestres contrários e irreconciliáveis. Se a narrativa

de O Rei Degolado é mais épica, a de As Infâncias de Quaderna é mais
memorialista. Aqui limitamo-nos a fazer apenas um breve comentário, pois esse
assunto será desenvolvido ao longo dos capítulos subsequentes.
As infâncias de Quaderna terminam com uma espécie de enigma. Quaderna
sente um ambiente pesado como se algo sufocasse a todos e como se algo de
ruim estivesse prestes a acontecer.

Nesse mesmo dia, Dona Maria da

Purificação, mãe de Arésio e esposa de seu padrinho Dom Sebastião, pede que
Quaderna lhe entregue a chave da ―Casa do Matagal‖. Quaderna se assusta e
suspeita do tom de voz súplice com que ela lhe fez o pedido, pois Quaderna
sempre sentiu que ela o odiava desde o dia em que ele pôs os pés naquela
fazenda. Mas, com medo do que pudesse acontecer, ele entregou a chave, que
um dia ele havia achado debaixo de uma pedra. Dona Maria da Purificação diz
que a chave era apenas para mostrar a uma amiga. Porém, em uma tarde em que
Arésio e Quaderna estavam a passear pelas redondezas da ―Casa do Matagal‖,
Quaderna avista Dona Maria da Purificação entrando na ―Casa do Matagal‖ e vê
também Antônio Moraes, o pior inimigo de Dom Sebastião, entrar logo depois.
Perturbado com o que vira, seguiu para casa e acabou adormecendo na capela
da Fazenda. Tarde da noite, foi acordado com o barulho de um tiro. Logo que
chegou ao quarto de Arésio, viu este com a fronte ferida pelo tiro, mas ainda vivo,
e dona Maria da Purificação enforcada.
E assim termina a narrativa: Fim das Infâncias de Quaderna. Continua no
livro A Guerra de Doze. Recife 19. VII. 58 - 16.VI. 77.3 (Diário de Pernambuco, 19
jun. 1977)

1.4 O caso do Romance Enigmático
Vejamos a seguinte fala de Ariano Suassuna presente em O ABC de Ariano
Suassuna, de Braulio Tavares:
quando dei por mim, até o personagem principal surgira sozinho. Eu
queria que Cinésio [sic] fosse o herói. Quaderna devia ficar em segundo
plano, mas ele insistiu, insistiu, insistiu. Acabou por ser o mais
3

A Guerra de Doze ainda não foi publicado. Ariano tem o hábito de colocar os meses do ano em
algarismos romanos. As datas 19. VII. 58 – 16. VI. 77 correspondem, respectivamente, à data do
início da escrita do projeto da trilogia e a do término da escrita da mesma.

importante, ele que é um intelectual de segunda ordem, um nobre da
linha nordestina, mestiço, megalomaníaco e bufão. (SUASSUNA apud
TAVARES, 2007, p.154)

Perguntamos a Ariano se ele poderia explicar como isso aconteceu.
Eu não sei como aconteceu não, minha filha. Foi, foi, repare, eu posso
lhe dizer como aconteceu o romance. Veja bem, eu pretendi no começo
dos anos 50, 1956 talvez, eu pretendi escrever uma biografia de meu pai
e o livro se chamaria Vida do Presidente Suassuna Cavaleiro Sertanejo.
Mas eu lhe confesso que eu não consegui. A carga de sofrimento
pessoal é muito grande e eu não consegui escrever o livro. Aí eu deixei
pra lá. E resolvi escrever um longo poema em homenagem a meu pai, o
poema que se chamaria Cantar do Potro Castanho. Mas, também, eu
pensava que a poesia ia me dar um distanciamento maior, mas eu
também não consegui. Aí eu abandonei o plano. Abandonei o plano e aí
comecei a tomar imediatamente as primeiras notas para fazer A Pedra
do Reino. Bom, a princípio, como eu disse a Braulio, era eu quem
narrava a estória. Quer dizer, eu me identificava com o narrador e o
personagem principal era Sinésio. Mas aí, eu comecei a sentir alguma
coisa de falso, de errado. E eu parei. Eu digo: o que é que está errado
até aí? Aí eu disse: é a minha pessoa que está atrapalhando. Eu vou
então criar um narrador, que narre. Aí criei o Quaderna. Por acaso, eu
não posso lhe mostrar aqui porque eu não tenho. Você sabe quem é
Carlos Newton Júnior? Carlos Newton Júnior pegou, ele pegou os meus
4
originais e ele conseguiu pegar as primeiras, as primeiras notas para
fazer A Pedra do Reino de 58. Então, até o nome de Quaderna era Dinis
Esteves Quaderna e não Pedro Dinis Quaderna como é hoje.
Dinis Esteves Quaderna?
Era, Dinis Esteves Quaderna. Quaderna, então, limitava-se a narrar, mas
o personagem central continuava a ser Sinésio. Mas aí, a medida que eu
comecei a escrever, o narrador começou a se intrometer e eu tentava
afogá-lo, botá-lo para fora e ele voltava. Aí eu me conformei: fique. Ele aí
ficou e se tornou o personagem, na parte central, mas, você veja, depois
eu comecei a perceber... Quem me chamou a atenção foi uma irmã
minha. Ela pegou A Pedra do Reino. Uma das versões que fiz d‘A Pedra
do Reino porque eu fiz várias. Uma das versões que eu fiz. Eu tenho
muita confiança nela. Ela tem muito bom gosto é uma grande leitora e
ela leu. Aí, quando ela leu, ela me disse. Você se lembra que o padrinho
de Quaderna é assassinado? Aparece degolado numa torre fechada
num aposento elevado na Fazenda Onça Malhada, não é? Pois bem, aí
ela disse: Ariano, você não notou que a morte do padrinho de Quaderna
é a morte de João Dantas não? Porque eu tenho essas coisas na minha
família. João Dantas era primo de minha mãe e foi ele quem matou o
presidente João Pessoa. E ele, por causa desse assassinato, ele foi
assassinado degolado. (...) E meu pai morreu por causa disso. Porque a
família... Começaram a explorar a política dele para transformar um caso
4
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pessoal num caso político. Disseram que era um crime político e que o
mandante tinha sido meu pai porque o meu pai era o chefe político da
oposição a João Pessoa. Então foi por causa disso que meu pai foi
assassinado. A família Pessoa então mandou um pistoleiro que matou o
meu pai. (...) Mas n‘A Pedra do Reino eu mantive um equilíbrio razoável
e pude manter então aquele tom entre o épico e o humorístico. Mas
5
desse aqui não. Desse aqui a estória me pegou pelos cabelos e virou a
minha estória pessoal. E se tornou um erro. Está me entendendo?
(SUASSUNA, 2011)

É interessante notar que o primeiro propósito de Ariano era homenagear
seu pai. Ariano perdeu seu pai com apenas três anos de idade. E parece que, a
ausência trágica da figura paterna continuou a, digamos, cercá-lo a ponto de,
mesmo ele tendo desistido de falar de seu pai explicitamente, a história de seu
pai acaba se infiltrando, de alguma forma, tanto na sua obra como na sua fala.
Ariano desistiu da escrita da biografia de seu pai e desistiu também da
trilogia. Quaderna parece agir como uma voz interior, como se existisse e tivesse
vontade própria a ponto de o autor tentar afastá-lo.
Em outro momento da entrevista perguntei sobre a definição de O Rei
Degolado como ―Romance Armorial e Novela Romançal Basileira‖ a resposta foi
ainda mais surpreendente:
eu podia até não explicar porque eu já desisti das duas coisas: eu desisti
do romance e desisti do título. Mas eu desisti, na verdade, eu desisti
dessa parte do romance porque se você leu isso aqui, você vai descobrir
que eu dei um erro aí. Eu não vou dizer a você que renego, mas se você
comparar o Quaderna que aparece n‘A Pedra do Reino com o Quaderna
6
que aparece aqui você vai ver que o personagem está de uma maneira
completamente diferente. Na verdade eu me deixei arrastar pelo que
existe de autobiográfico desse romance e quem fala aqui é o
menino Ariano Suassuna. Isso era um erro, por isso eu desisti. Agora,
eu comecei a perceber isso quando ainda estava escrevendo.
7
Imediatamente eu procurei consertar com este aqui , porque este aqui
sim. Essa aqui é que é a infância verdadeira de Quaderna. Essa aqui
8
é a infância de Ariano Suassuna . Então eu notei que isso era um erro,
do ponto de vista literário, e abandonei essa parte que vai ser
5

Ariano faz referência ao livro História d‟O Rei Degolado nas Caatingas do Sertão: ao Sol da
Onça Caetana.
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Ariano faz referência ao livro História d‟O Rei Degolado nas Caatingas do Sertão: ao Sol da
Onça Caetana.

aproveitado depois, eu não sei como. Mas, a verdadeira infância de
Quaderna... E isso se sucedeu sem querer. Eu confessei isso. Quando
eu botei o título no plural, As Infâncias de Quaderna, eu notei que eram
duas infâncias. Mas depois é que eu levei a ideia de fazer, de incluir isso
aqui. Por outro lado, em respeito a uma herança medieval, se assim se
pode dizer, porque a infância de Tristão é narrada... A estória de Tristão
e Isolda é narrada no plural: As Infâncias de Tristão. Eu não sei porque,
mas eu achei bonito isso, e já que eu tinha dado esse erro, aí eu disse:
vou dar uma solução literária. Aí eu coloquei As Infâncias de Quaderna.
(SUASSUNA, 2011. Grifos nossos)

Mais uma vez, Ariano enfatiza o porquê do abandono da escrita da obra. É
interessante notar que ele faz questão de deixar bem claro para nós que o livro
História d‟O Rei Degolado é autobiográfico e, por isso, é um erro, como ele diz, do
ponto de vista literário. Esse é um dos motivos pelo qual ele não foi reeditado e,
também, foi um dos motivos pelo qual a montagem do espetáculo teatral A Pedra
do Reino, de Antunes Filho, demorou mais de vinte anos para estrear.

1.5 Gravuras e fotografias: documentos à guisa de defesa e apelo
O livro História d‟O Rei Degolado nas Caatingas do sertão: ao Sol da Onça
Caetana traz, logo após o prefácio, escrito por Idelette Muzart Fonseca dos
Santos, fotografias pessoais de Ariano Suassuna.

Tais fotografias aparecem

inseridas na narrativa de O Rei Degolado, transfiguradas literariamente, como
uma espécie de documento que Quaderna apresenta ao Juiz Corregedor.
Sabemos que são fotografias pessoais de Ariano, pois o próprio autor nos relatou
isso em entrevista. Mas elas não estão ali como fotografias do autor, mas como
fotografias do personagem.
Todas as fotografias presentes no livro possuem legendas explicativas. O
curioso é que a voz da legenda não é a de Quaderna. É a de um outro narrador,
que apresenta as fotografias para o leitor.

Perguntamos para Ariano, na

entrevista de 17 de julho de 2010, o motivo pelo qual ele colocou fotografias
pessoais na obra. Ariano esclarece: pois é, veja como eu me aproximei do fato,
não é? Enquanto na Pedra do Reino eu fiz gravuras. Quando Ariano diz que se
aproximou do fato, ele quer dizer da questão de ter se deixado levar pela carga
autobiográfica. E, sobre as gravuras presentes no livro A Pedra do Reino, que são
desenhadas pelo próprio Ariano, na obra, elas são atribuídas ao irmão bastardo
do narrador Quaderna Taparica Pajeú-Quaderna que é ―cortador-de-madeira‖ e

―riscador‖ de todas as gravuras com que Quaderna ilustra as capas dos folhetos
impressos por ele na Gazeta de Taperoá.
Vejamos o trecho a seguir:
só depois, quando Samuel e Clemente começaram a insistir que nada
daquilo era verdade, que tudo era inventado e sonhado por mim, foi que
comecei a duvidar, a ponto de, agora, estar pedindo a Vossa Excelência
para incluir no inquérito essas velhas fotografias amarelecidas, muito
menos verdadeiras, porém, do que meus sonhos. (SUASSUNA, 1977, p.
101)

Apesar de apresentar suportes da memória como fotografias, Quaderna não
faz como o historiador que se respalda em documentos. Pelo contrário, ele
acredita que as imagens de seus sonhos são muito mais ―verdadeiras‖.
É importante ter em mente que o personagem em questão está sendo
interrogado em um inquérito. Para Boris Kossoy (1989) é a fotografia

um

intrigante documento visual cujo conteúdo é a um só tempo revelador de
informações e detonador de emoções. (p.16) Poderíamos então supor que
Quaderna utiliza as fotografias como detonador de emoções, de modo a comover
o mais possível com a narração de seus infortúnios os corações generosos e
compassivos dos que o ouvem.
Partiremos agora para a análise das fotografias e das legendas das
mesmas. A sequência das fotografias aqui reproduzidas segue a ordem na qual
elas aparecem na obra, ou seja, logo após o prefácio Uma Epopeia do Sertão de
autoria de Idelette Muzart Fonseca dos Santos. As páginas em que estão as
fotografias não são numeradas. Esclarecemos que as legendas logo abaixo das
fotos, são as legendas presentes na obra, na qual aparecem os nomes dos
personagens

e os lugares que fazem parte da vida de Quaderna. Nossas

legendas estão mais abaixo e nelas faremos comentários sobre as legendas da
obra e também indicaremos quem são essas pessoas e quais são esses lugares
na vida de Ariano Suassuna.

Figura 2 – João Urbano Pessoa de Vasconcellos Suassuna, pai de Ariano Suassuna, foi deputado
federal e presidente do estado da Paraíba. Foi assassinado em 9 de outubro de 1930 no Rio de
Janeiro como consequência das divisões e lutas políticas da Paraíba. Chegamos à conclusão de
que este é o pai de Ariano depois de observar fotografias do mesmo, presentes no livro ABC de
Ariano Suassuna de Braulio Tavares.
O sobrenome fictício do pai de Ariano Suassuna, ou seja, ―Suarana‖, talvez venha de uma
recriação poética de suçuarana que é o nome de uma onça parda. A título de curiosidade, ―veado
negro‖ em linguagem indígena é ―suassuna‖ e, tanto a suçuarana como o veado negro, estão
presentes no brasão dos Quaderna. Tal brasão está inserido nos anexos.

Figura 3 – José Pereira Lima, um dos chefes sertanejos que apoiavam João Suassuna.
Comandou a luta que decretou ―independente‖ o município de Princesa Isabel, sob o
título de ―Território Livre de Princesa‖.
Na obra, José Pereira aparece como ele mesmo. Não conseguimos encontrar fotografias
do mesmo em livros sobre a Revolução de 30 e a Guerra de Princesa. Por isso
acessamos um site de busca na internet e através dele conseguimos localizar imagens
quase idênticas à imagem acima.
Notem que, na imagem acima, no canto inferior direito, conseguimos perceber inscrições.
No livro está um pouco mais nítida a seguinte inscrição: Ao ilustre... João Suassuna...
Imaginamos que João Suassuna tenha sido presenteado pelo amigo com esta fotografia.

Figura 4 – Dona Rita de Cássia Dantas Villar e João Urbano Pessoa de Vasconcellos
Suassuna, pais de Ariano Villar Suassuna.
Esta fotografia está inserida no ABC de Ariano Suassuna de Braulio Tavares com a
indicação de ter sido tirada em 1913. Dona Rita e o Sr. João Suassuna casaram-se
em 1° de dezembro de 1913. Supomos que esta foto tenha sido tirada nesse mesmo
dia.

Figura 5 – Palácio da Redenção, sede do governo da Paraíba, onde, segundo Braulio
Tavares (2007), nasceu Ariano Suassuna em 16 de junho de 1927.

Figura 6 – Fazenda ―A Malhada da Onça‖. Ariano nos esclareceu na entrevista de 16 de
fevereiro que essa fazenda pertencia a seu pai e era considerada mais modesta que a
fazenda Acauhan, cuja fotografia vem a seguir. Na obra ela aparece transfigurada
literariamente como a fazenda ―As Maravilhas‖ onde Quaderna viveu na infância.

Figura 7 – Fazenda Acauhan, na qual Ariano Suassuna passou seus primeiros anos,
propriedade de seu pai João Suassuna. Segundo Braulio Tavares (2007), ela está localizada
no atual município de Sousa a 427 quilômetros de João Pessoa (Paraíba). Na obra ela
aparece transfigurada como a fazenda ―Onça Malhada‖, a fazenda de Dom Pedro Sebastião
Garcia-Barretto.

Figura 8 – Fazenda Acauhan. Em o ABC de Ariano Suassuna aparece uma reprodução
idêntica a essa.

Figura 9 – Segundo Carlos Newton Júnior, em resposta a um esclarecimento enviado
por e-mail (o qual está nos anexos), a fotografia mostra o encontro de dois rios, em
terras da fazenda Acauhan: o Rio Piranhas e o Rio do Peixe. Uma das lembranças de
Ariano menino com seu pai tem por ambiência esse lugar. O Riacho do Elo é a criação
literária (João Suassuna foi assassinado na Rua do Riachuelo, no Rio de Janeiro). O Rio
Taperoá existe, mas é outro.

Capítulo II

M

emórias anacrônicas

Articular historicamente
o passado não significa
conhecê-lo “como ele de fato foi”. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal
como ela relampeja no momento de um perigo.
Walter Benjamin

2.1 O contexto histórico
Na virada do século XIX para o século XX, embora a economia do Brasil
continuasse predominantemente agrária, o país passou por um período de
mudanças estruturais. A abolição da escravatura, a imigração, a industrialização,
a urbanização e o crescimento do mercado interno criaram novas relações
sociais, indicando rumos modernizadores para a economia. Porém, para a maioria
da população, a modernização não trouxe melhores condições de vida; ao
contrário, acabou ampliando as injustiças sociais.
Como consequência, na região urbana das cidades, os grupos excluídos da
modernização reagiram por meio de revoltas, como a da Vacina, em 1904, no Rio
de Janeiro, ou de agitações e greves operárias. E, na região rural, a reação tomou
a forma de movimentos messiânicos, como o de Canudos (Bahia), como o da
região do Contestado (entre o Paraná e Santa Catarina) e o de Juazeiro, no
sertão do Cariri (Ceará), ou se manifestou por meio do chamado ―banditismo
social‖, caso dos cangaceiros do Nordeste.
Durante cerca de quarenta anos, o poder republicano no Brasil foi
sustentado por pactos entre as oligarquias agrárias. Tal relação se apoiava no
poder local dos coronéis, que exerciam o mando e o desmando político
recorrendo, muitas vezes, a práticas como o clientelismo, a compra de votos, a
troca de favores e a fraude eleitoral.
A contestação popular ao poder dos coronéis se manifestou, sobretudo, na
luta dos trabalhadores por melhores condições de vida e de trabalho e nas ações
militares dos tenentes, que expressavam a indignação dos grupos sociais urbanos
contra o domínio das oligarquias. Em 1930, a insatisfação criou as condições para
um movimento revolucionário que mudaria esse quadro.
Quaderna, nascido em 16 de junho de 18979, começa a narrar suas
infâncias no ano de 1938, mais exatamente em 14 de abril, no seu segundo dia
de depoimento. Em 1938, o Brasil estava sendo governado por Getúlio Vargas,
que deveria ter terminado seu mandato no início daquele ano, não fosse pelo
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golpe de Estado que instituiu o Estado Novo em 10 de novembro de 1937 que
durou até 29 de outubro de 1945.
É importante esclarecer que não pretendemos traçar um panorama geral da
História do Brasil, mas apenas pontuar fatos históricos específicos ou isolados
que aparecem inseridos na narrativa de Quaderna, como o Messianismo, o
Cangaço, a Revolução de 1912, a Revolução de 1930 e a Guerra de Princesa.

2.1.1 O Messianismo
Dentre os movimentos messiânicos mais expressivos podemos destacar o
de Juazeiro, o de Canudos e o do Contestado. No entanto, vamos nos ater
apenas ao de Canudos, pois não só o movimento como a obra de Euclides da
Cunha são citados pelo personagem em diversos momentos da narrativa.
Em 1893, uma numerosa população, constituída principalmente por
sertanejos pobres, concentrou-se em Canudos (Bahia) para seguir as pregações
de Antônio Conselheiro: o infeliz, destinado à solicitude dos médicos, veio,
impelido por uma potência superior, bater de encontro a uma civilização, indo
para a história como poderia ter ido para o hospício. (CUNHA10, 1966, p. 193) Ou,
ainda, o anacoreta sombrio, cabelos crescidos até os ombros, barba inculta e
longa; face escaveirada; olhar fulgurante; monstruoso, dentro de um hábito azul
de brim americano; abordoado ao clássico bastão em que se apóia o passo tardo
dos peregrinos... (CUNHA, 1966, p. 202) A saída desses sertanejos dos
latifúndios em que trabalhavam desagradou os coronéis e a pregação de
Conselheiro incomodou a alta cúpula da Igreja. As autoridades da República, por
sua vez, viram em Canudos uma ameaça monarquista. Essa combinação de
interesses contrariados gerou entre as classes dominantes a convicção de que o
território de Canudos deveria ser destruído.
Para Ariano Suassuna (2002):
o que houve em Canudos e continua a acontecer hoje, no campo como
nas grandes cidades brasileiras, foi o choque do Brasil ―oficial e mais
claro‖ contra o Brasil ―real e mais escuro‖. Ao Brasil oficial e mais claro –
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A obra Os Sertões de Euclides da Cunha, apesar de ser considerada literária, foi utilizada para
apresentar o contexto histórico devido ao seu caráter jornalístico. Afinal, Euclides da Cunha fora
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que não é somente ―caricato e burlesco‖, como afirmou um Machado de
Assis momentaneamente perturbado por sua justa indignação –
pertenciam algumas das melhores figuras do Patriciado do tempo de
Euclydes da Cunha: civis e políticos como Prudente de Morais, ou
militares como o marechal Machado Bittencourt. Bem intencionados,
mas cegos, honestos, mas equivocados, estavam convencidos de que o
Brasil real de Antonio Conselheiro era um país inimigo que era
necessário invadir, assolar e destruir. (p.21)

Os seguidores de Conselheiro resistiram a três ataques, mas acabaram
esmagados pela quarta expedição, que só chegou ao fim em outubro de 1897
com a destruição completa do Arraial:
Canudos não se rendeu. Exemplo único de toda a história resistiu até o
esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral
do termo, 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
cinco mil soldados. (CUNHA, 1966, p. 488)

2.1.2 O Cangaço
No século XIX, o sertão nordestino era lugar de constantes lutas entre
famílias de grandes proprietários, que disputavam terras e poder político. Cada
fazendeiro dispunha de suas próprias milícias armadas, compostas de jagunços e
capangas. Além das milícias particulares, havia as forças da Guarda Nacional, às
vezes acionadas a serviço do poder privado dos chefes políticos.
E foi nesse contexto de extrema violência e abuso de autoridade que
surgiram os cangaceiros: sertanejos armados que obedeciam às suas próprias
leis. O mais famoso cangaceiro do período imperial foi Jesuíno Brilhante, morto
pela polícia em 1879. Mais tarde, surgiram outros cangaceiros como Antônio
Silvino, que entrou para o cangaço em 1897 para vingar o assassinato de seu pai
e Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, que atuou no interior do Nordeste entre
1920 e 1938, quando seu bando foi exterminado pela polícia no sertão de
Sergipe.
Ao contrário da lenda criada em torno dos cangaceiros, vistos como uma
espécie de Robin Hood sertanejo, eles não eram defensores dos pobres e
oprimidos; na verdade, eles eram bandoleiros que se mantinham por meio de
assaltos a fazendas e vilarejos. E muitos deles, aliás, tinham ligações com
coronéis, dos quais recebiam abrigo e cobertura. O cangaço foi utilizado por

muitos sertanejos revoltados que encontraram no banditismo o meio de clamarem
por justiça e vingança.

2.1.3 A Revolução de 1912
Segundo Clotilde Santa Cruz Tavares, no artigo intitulado A Guerra de
Doze11, em 5 de agosto de 1891 foi promulgada a primeira Constituição
Republicana da Paraíba, trazendo modificações nas instituições, pois as
províncias haviam sido transformadas em estados, cada um com constituição
própria. A reorganização política dos municípios abalou estruturas de poder
consolidadas, com ameaças à oligarquia dominante.
Ainda segundo a autora, durante alguns anos, em Monteiro, na Paraíba, o
comando político havia sido da família Santa Cruz. Dando continuidade a seu
relato, a autora nos esclarece que, no início do século XX, o presidente da
Paraíba, Álvaro Machado, querendo desmantelar o poder exercido pelos Santa
Cruz na região, resolveu investir na liderança do coronel Pedro Bezerra da
Silveira Leal, homem de origem humilde, que havia galgado seu posto às custas
de esforço pessoal, sem proceder de família importante. Além disso, era semianalfabeto. Aos olhos do poder central, segundo Tavares, o coronel Pedro
Bezerra seria uma figura mais fácil de manobrar do que o voluntarioso e ilustrado
bacharel Augusto Santa Cruz, afeito ao poder, ao mando, carismático, possuidor
de vontade própria, com projetos políticos pessoais e liderança consolidada e
inconteste.
Continuando sua argumentação, Clotilde Tavares explica que a indicação
pelo governo central do coronel Pedro Bezerra soou para Augusto como um
desprestígio, um insulto às suas qualidades. Formado, promotor, ilustrado, rico,
filho de família tradicional, não se conformava em ser preterido dessa forma. A
mesma coisa havia ocorrido no vizinho município paraibano de Teixeira, onde o
comando político havia sido transferido para o Coronel Dario Ramalho de
Carvalho Lima, em detrimento do Dr. Franklin Dantas, médico, líder político até
então.
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De acordo com a autora, rompido com os chefes locais, o Dr. Augusto Santa
Cruz protagonizou uma série de episódios nos quais imperou a violência, com
perseguições, espancamentos, invasões de vilas, tiroteios e mortes. Em 1910,
rompeu com Pedro Bezerra, envolveu-se em emboscadas e invadiu a vila de São
Tomé (atualmente cidade de Sumé-PB). Por esses crimes foi pronunciado pela
Justiça. Inconformado, em maio de 1911 cercou a vila de Monteiro com duzentos
homens armados sob o seu comando, quebrou a cadeia, libertou os presos e
tomou como reféns as autoridades locais, conduzindo os prisioneiros para sua
fazenda Areal.
Na sequência, Clotilde Tavares relata que o governador ignorou os pedidos
de negociação e enviou força policial a Monteiro para prendê-lo e libertar os
reféns. A fazenda Areal foi atacada pelas tropas e depois de intenso tiroteio Santa
Cruz conseguiu evadir-se com seus homens. Os reféns foram sendo soltos aos
poucos, ou foram fugindo, aproveitando as brechas da segurança. A força policial,
depois do cerco, queimou completamente a fazenda, destruindo tudo o que
encontrou pela frente. Mas Santa Cruz não desistiu. Reorganizou suas forças,
aliou-se a Franklin Dantas, líder também desprestigiado em Teixeira, junto com o
qual traçou planos de invadir a capital da Paraíba. Para isso, conseguiu reunir um
―exército‖ de mais de quatrocentos homens, entre moradores, empregados,
fugitivos da justiça, ex-cangaceiros, amigos e parentes.
Finalizando, a autora conta que, em maio de 1912, à frente dessa
beligerante coluna, o Dr. Augusto Santa Cruz invadiu Patos, Taperoá, Santa Luzia
do Sabugi, Soledade e São João do Cariri. A partir daí, frente à resistência
oferecida pelo governo estadual e vendo a impossibilidade de continuar tendo
sucesso, fugiu para Pernambuco e em março de 1913 foi submetido a júri popular
em Monteiro, com os irmãos Miguel e Arthur Santa Cruz atuando na defesa,
sendo absolvido por unanimidade.

2.1.4 A Revolução de 1930
Sabemos que a Revolução de 30 atingiu vários estados do país. Porém,
cabe esclarecer que trataremos apenas do caso da Paraíba, por estar
diretamente ligado ao contexto histórico tanto do personagem Quaderna como de

seu criador Ariano Suassuna. Em 1929 o presidente Washington Luís (do Partido
Republicano Paulista – PRP), que sucedera o mineiro Artur Bernardes, lançou a
candidatura de Júlio Prestes para sua sucessão. Júlio Prestes, que não tinha
nenhuma relação de parentesco com o ―Cavaleiro da Esperança‖ Luís Carlos
Prestes, era governador de São Paulo. Sua candidatura rompia o acordo com o
Partido Republicano Mineiro (PRM), para o qual, depois de um paulista na
Presidência da República, um mineiro deveria assumir o cargo, mantendo a
política do café-com-leite.
A reação dos mineiros foi aliar-se ao Rio Grande do Sul e à Paraíba,
formando a Aliança Liberal, que lançou o nome do governador gaúcho Getúlio
Vargas. Assim, mais uma vez, a grande frente oligárquica se dividia. Os próprios
cafeicultores começaram a divergir, tanto que em 1926, um grupo de políticos
paulistas rompeu com o PRP e formou o Partido Democrático. Com a quebra da
Bolsa de Valores de Nova York em 1929 o preço do café despencou, o que fez
com que Washington Luís perdesse o apoio por não tomar medidas quanto à
situação.
Era esse o quadro quando o caso da Paraíba entrou para a história. João
Pessoa substituíra no executivo estadual João Suassuna em 22 de outubro de
1928. Conforme Lima Sobrinho (1983), João Pessoa teve a preocupação de
deixar de parte as ideias, ou interesses que haviam presidido à
administração do antecessor. Enquanto o Sr. Suassuna procurava servir
o sertão, prestigiando-lhe as famílias dominantes e favorecendo as
cidades do interior, o Sr. João Pessoa desejava deslocar para o litoral a
hegemonia do comércio do Estado, indiferente aos chefes sertanejos e à
expressão de suas famílias. (p. 114)

Segundo Rodrigues (1981), em agosto de 1929, João Pessoa, seguindo
instruções de seu tio Epitácio, se recusara a apoiar a chapa oficial do Catete, ou
seja, a de Júlio Prestes. Tal atitude contribuiu para sua indicação a vicepresidente da chapa oposicionista de Getúlio Vargas. Em 17 de fevereiro de 1930
João Pessoa, sustentando o princípio de não reeleição, oficializou a chapa de
representação federal excluindo, dentre outros, o nome de João Suassuna,
preservando no entanto o nome do deputado Carlos Pessoa, seu primo.
De acordo com Lima Sobrinho (1983):

João Suassuna havia deixado recentemente o governo do Estado e
pertencia a uma família de prestígio no sertão, pelas alianças
estabelecidas com outras famílias poderosas, como os Cunha Lima, os
Dantas, José Pereira e outros senhores feudais, que desde muito vinham
ditando as leis naquelas paragens. Pessoalmente sem brilho e sem
destaque, o Sr. Suassuna representava o espírito oligárquico do sertão.
Contaria por isso, com o apoio de outros chefes de algum tempo
enfrentados e combatidos pelo Sr. João Pessoa, de modo que a
exclusão do Sr. Suassuna tomaria o sentido de uma definição da nova
política sertaneja do governo paraibano. (p. 117)

Segundo Rodrigues (1981):
a 23 de fevereiro de 1930, três dias após João Pessoa haver encerrado
sua visita a Princesa, recebe ―com inominável surpresa‖, como declarou,
um telegrama de rompimento de José Pereira onde este afirmava haver
deliberado passar a apoiar a candidatura de Júlio Prestes. (p. 19)

Como nos relata Lima Sobrinho (1983):
ainda a 26 de fevereiro, o Sr. Suassuna escrevia ao Sr. João Pessoa: ―Dado o rompimento de José Pereira, eu não pude evitar o dever de
acompanhá-lo, como ele tem feito em todas as emergências da vida
pública e particular‖. Mas essa declaração, que punha sobre os ombros
do chefe de Princesa a iniciativa da cisão, visava apenas não alhear do
signatário da missiva a boa vontade do governo, para que pudesse
vingar o seu nome como candidato avulso no pleito de 1° de março.
Porque a 20 de fevereiro, isto é, seis dias antes da carta ao Sr. João
Pessoa, o Sr. Suassuna traçava o plano da conjuração, como se verá de
um telegrama, endereçado ao Sr. José Pereira, e de que o Sr. Ademar
Vidal nos revela o teor: - ―Lira e Inácio Evaristo recusaram assinar
manifesto com minha exclusão e Oscar, apelando para mim. Momento
reunião presidente fez referências deprimentes minha pessoa e família e
sei fonte segura iguais conceitos sua pessoa. Diante disso, autorizei
Oscar [Soares] entender-se oposição, fim combinar nossa cooperação.
Estou aguardando resposta. Penso não devemos ter mais ilusões sobre
gente assim nos ataca gratuitamente com tamanha ingratidão. Amanhã
ou depois seguirei Teixeira avisando para nosso encontro ali.‖ Os dois
telegramas do Sr. José Pereira ao Sr. João Pessoa, sobre os motivos
que o levaram a romper com a situação paraibana, foram evidentemente
calcados sobre essas informações do Sr. Suassuna, que tudo indica ter
sido o articulador do levante dos chefes sertanejos, aproveitando a
comunhão da causa, em que se decidiram os poderes e regalias dos
oligarcas do sertão. Dissimulado e astuto, o Sr. Suassuna não deixou
transparecer os fios com que movera as personagens desse episódio
sangrento. Demais, é bem possível que não houvesse exagero naquela
versão dos juízes desabonadores que o Sr. João Pessoa externara na
reunião da comissão executiva, a propósito dos chefes sertanejos. (...) O
Sr. João Pessoa era de feitio franco e desabusado, de linguagem solta,
muito pouco acessível à reserva. (...) O Sr. João Pessoa pertencia a
essa classe de estadistas e de homens, para os quais o melhor remédio

contra as dores de cabeça é a guilhotina. Para evitar que a votação de
Princesa viesse alterar os planos eleitorais do situacionismo, e na
impossibilidade de providências eficazes que alterassem o resultado
esperado, o governo pretendeu deixar a cidade de Princesa fora da lei,
retirando-lhe todas as autoridades estaduais, o coletor, o delegado de
polícia, os professores etc. Em telegrama ao deputado Araújo Cunha, o
Sr. João Pessoa afirmaria, mais tarde, que assim procedera ―porque se
sentiam sem garantias‖ esses funcionários estaduais, alguns dos quais,
de acordo com as praxes, deveriam ter sido escolhidos por indicação do
próprio Sr. José Pereira. (p. 118-119)

Talvez, na tentativa de acalmar os ânimos, Epitácio Pessoa, usando de
―diplomacia‖, escreve a José Pereira um telegrama após saber de seu
rompimento com seu sobrinho João Pessoa. Tal telegrama, que segue transcrito
logo abaixo, encontra-se nas Obras Completas de Epitácio Pessoa.
CÓPIA: - ―‘Rio 176 Nil.-28 – CORONEL JOSÉ PEREIRA – PRINCESA –
Paraíba. – Seu telegrama causou-me dolorosa surpresa. Nunca podia
imaginar VELHO AMIGO JOSÉ PEREIRA citado sempre por mim como
protótipo devotamento lealdade se deixasse influir intrigas pequenina
politicagem para última hora após recepção ardorosa presidente Estado
abandonar Partido em causa que envolve tão perto dignidade Paraíba.
Posso assegurar-lhe seu nome não foi sequer pronunciado sessão
comissão executiva. Disto podem dar testemunho todos membros desta.
Quanto Suassuna nenhuma referência menos respeitosa foi feita esse
nosso amigo. Chapa firmada unicamente chefe Partido para evitar viesse
a público assinada com restrições por alguns membros comissão o que
seria péssimo efeito. Explicadas assim com garantia minha palavra todas
arguições seu telegrama e tratando-se caso político EM QUE ESTOU
PESSOALMENTE EMPENHADO, venho, confiado acatamento que
declara ainda tributar-me PEDIR BRAVO COMPANHEIRO 1915
reconsidere uma deliberação que não lhe fica bem nem política nem
pessoalmente E NÃO PONHA TÊRMO POR ESTA FORMA A UMA
AMIZADE e uma solidariedade que datam já de tantos anos. Saudações
afetuosas. – (a) Epitácio Pessoa.‖
(De A NOITE – Rio – de 18 de março de 1930)

A relação de João Suassuna e do coronel José Pereira com Epitácio
Pessoa, como podemos notar em seu telegrama, parecia ser não só pacífica mas
de ―amizade‖. Na obra Na Política da Paraíba: 2ª fase: 1912-1935, volume XV das
Obras Completas de Epitácio Pessoa, há o registro de várias cartas entre eles
confirmando esse bom relacionamento. É desnecessário transcrevê-las aqui.
Porém, a título de fonte de informação, esclarecemos que há uma carta ao
coronel José Pereira, datada de 5 de novembro de 1923, agradecendo-lhe pela
ideia de levantar-lhe uma estátua em Princesa além de três cartas (10 de janeiro

de 1925, 3 de janeiro de 1928 e 18 de fevereiro de 1928) e cinco telegramas (17
de fevereiro de 1927, 15 de novembro de 1927, 24 de novembro de 1927, 2 de
dezembro de 1927, 17 de maio de 1928) a João Suassuna, sempre muito cordais
e amigáveis. Além disso, há cartas para Solon de Lucena (antecessor de João
Suassuna no governo da Paraíba), com boas indicações sobre a pessoa do Sr.
João Suassuna. Parece que Epitácio, diferente do sobrinho, João Pessoa,
preocupava-se em manter boas relações partidárias com os grandes chefes
políticos sertanejos.

2.1.5 A Guerra de Princesa
De acordo com Braulio Tavares (2007), João Pessoa, além de promover um
aperto fiscal e tributário, tomou várias outras medidas que enfraqueciam o poder
dos líderes sertanejos cuja autoridade era baseada na lealdade entre eles e não
em ideologias políticas. Para o autor, entre as diversas frentes antagonistas que o
governo de João Pessoa enfrentou, a mais importante foi a liderada pelo coronel
José Pereira.
Segundo Rodrigues (1981), a revolta de Princesa foi um movimento que
envolveu, de um lado, os comandados do coronel José Pereira Lima e, de outro,
as tropas da polícia militar da Paraíba. A revolta começou em 28 de fevereiro de
1930, com o rompimento entre José Pereira e João Pessoa, prolongando-se até
26 de julho, data esta em que João Pessoa encontrava-se na Confeitaria Glória,
em Recife, palestrando numa roda de amigos, quando João Duarte Dantas o
alvejou com três tiros ferindo-o mortalmente.
João Duarte Dantas era aliado de José Pereira e de João Suassuna e
sofrera represálias devido a esta aliança. Segundo nos relata Lima Sobrinho
(1983), valendo-se da narrativa de um livro escrito pelo secretário de Segurança
Pública de seu governo, Dr. Ademar Vidal, de apologia a João Pessoa, a polícia
invadiu a residência de João Dantas, com a justificativa de que há muito,
recebiam denúncias de que ele possuía depósito de armas e munições. No
entanto, a polícia apreendeu também documentos particulares como as
correspondências com a sua namorada, a professora Anayde Beiriz, as quais
foram expostas publicamente na folha oficial do governo da Paraíba: A União.

Segundo Rodrigues (1981), o prestígio de José Pereira transcendia os
limites de seu município, atingindo as esferas estadual e federal. A isso se
juntavam o fato de ser muito generoso e gentil e avesso à violência ao contrário
da maioria dos coronéis. Dessa forma, dentro de pouco tempo arregimentou dois
mil homens.
Dando continuidade, Rodrigues (1981) esclarece que as armas e munições
chegavam a Princesa sem nenhuma dificuldade, ao contrário do governo da
Paraíba que enfrentava uma rigorosa fiscalização que impedia o desembarque de
qualquer material bélico. O fato de a administração federal não conceder licença
para a compra desse material fez com que João Pessoa telegrafasse ao
presidente Washington Luiz protestando contra a medida. Simultaneamente à
falta de material bélico, as tropas paraibanas ainda enfrentavam o problema das
deserções, que chegavam a trezentas por semana. Segundo a autora, muitos dos
desertores iam integrar as tropas do coronel José Pereira, muito prestigiado entre
os praças e oficiais de polícia, muitos dos quais ingressaram na corporação por
seu intermédio.
―Quase todo soldado era seu compadre‖, declarou um ex-combatente,
coronel da polícia aposentado. Esse prestígio aumentara ainda mais em
virtude da majoração de vencimentos que José Pereira, como deputado
estadual, havia conseguido para os militares durante o governo de João
Suassuna. (RODRIGUES, 1981, p. 45)

Ainda segundo Rodrigues (1981), outra explicação para as deserções
estaria na desigualdade com que eram tratados os combatentes dos dois lados:
enquanto a polícia passava por todo tipo de privação, os revoltosos recebiam
comida fartamente, além de indumentária (chapéu, alpercatas, calça e embornal)
e ainda recebiam semanalmente de acordo com seu estado civil e cargo de
chefia.
Com o decorrer do tempo, as duas partes foram desenvolvendo práticas que
terminaram por desencadear uma ―guerra psicológica‖. Assim espalhou-se, por
exemplo, a notícia de que havia, entre os revoltosos de Princesa, como
estrategista militar, um ex-capitão alemão, Von Schiliefen, que havia lutado na
Primeira Grande Guerra e de que Princesa estava cercada por um cinturão de
poderosas bombas. Por parte do governo estadual, a grande ―arma psicológica‖

era a notícia do bombardeamento de Princesa por um avião detector de uma
capacidade de vôo de 52 horas ininterruptas, segundo exageradas notas de A
União, o qual, segundo Rodrigues (1981), apresentava maior poder de fogo, além
de descrever um constante quadro de êxitos militares que não correspondiam à
verdade.
Continuando, a autora esclarece que a violência de A União refletia o rancor
do governo paraibano:
José Pereira era chamado pelo jornal de ―truculento, cabeça dos
assassinos e ladrões‖, ―asqueroso traidor‖, ―rombuda figura de tarado‖,
―audaz curiboca‖, ―bronco e retardado mental, capaz de tudo no seu
primitivismo de trabuqueiro‖, ―celerado‖, ―Lampião de gravata‖,
―facinoroso chefe de malta‖. (...) Duarte Dantas foi chamado de ―o vilão
de Teixeira, cangaceiro pelos antecedentes até a terceira geração‖ –
aliado de João Suassuna, ―João Tamboeira, jungidos os dois à mesma
canga da mais repulsiva degradação moral‖. (...) O presidente da
República também não escapou aos insultos do jornal que contra ele
investiu com mesma fúria. (RODRIGUES,1981, p. 48-49)

A seguir a autora explica que o principal objetivo dos revoltosos e de seus
aliados era a intervenção federal na Paraíba. À medida que o tempo ia passando
a luta se prolongava e o Congresso não decidia sobre a questão da intervenção.
Ambas as partes foram sentindo o peso do esmorecimento. Paralelo a isso João
Pessoa se indispusera com a família Dantas e uma série de fatos vai aumentando
o rancor entre o advogado João Duarte Dantas e João Pessoa. Inicia-se então,
uma troca de insultos nos jornais A União e o Jornal do Commercio. A União
insultava os Dantas e o Jornal do Commercio respondia às ofensas.
Assim, a 26 de julho de 1930, João Dantas, a quem, segundo a autora, João
Pessoa não conhecia pessoalmente, armou-se e foi à procura de João Pessoa.
Encontrando-o sacou o revolver e disse: - Eu sou o Dr. João Duarte Dantas, a
quem tanto injuriastes e ofendestes. (RODRIGUES, 1981, p. 67) E deu-lhe três
tiros. De acordo com o relato da autora, a notícia da morte de João Pessoa, foi
dada com alegria por um dos revoltosos. No entanto, José Pereira respondeu da
seguinte forma: - Perdemos!... e completando. Perdi o gosto pela luta. Os ânimos
agora vão se acirrar e principalmente contra mim. João Dantas não deveria ter
feito isso; eu não comungo com o assassinato. (RODRIGUES, 1981, p. 67)
Ao final, a autora relata que a previsão de José Pereira se confirmou:

A morte do governador chocou o estado. A população entrou em delírio.
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Na capital, depredações e incêndios às casas perrepistas . Muitas
famílias se refugiaram nas repartições federais, nas unidades do Exército
e da Marinha. ―Um verdadeiro quadro de loucura coletiva‖, segundo
expressão de José Américo de Almeida. (RODRIGUES,1981, p. 67-68)

2.2 O Contexto Suassuna
Fazenda Acauhan
(Lembrança de meu pai)
Com tema de Janice Japiassu
Aqui, morava um Rei, quando eu menino
vestia ouro e castanho no Gibão.
Pedra da sorte sobre o meu Destino,
pulsava, junto ao meu, seu Coração.
Para mim, seu Cantar era divino,
quando, ao som da Viola e do bordão,
cantava, com voz rouca, o Desatino,
o sangue, o riso e as mortes do Sertão.
Mas mataram meu pai. Desde esse dia
eu me vi como um Cego, sem meu Guia,
que se foi para o Sol, transfigurado.
Sua Efígie me queima. Eu sou a Presa,
ele a Brasa que impele ao Fogo, acesa,
Espada de ouro em Pasto ensanguentado.
Ariano Suassuna
O poema acima presta uma homenagem a João Suassuna assassinado no
Rio de Janeiro em 9 de outubro de 1930, quando Ariano tinha pouco mais de três
anos de idade. Segundo Braulio Tavares (2007), a família de João Suassuna
tinha abandonado a fazenda Acauhan que havia sido invadida pela polícia logo no
deflagrar da Revolta de Princesa. Ainda segundo o autor, Dona Rita Suassuna
(esposa de João e Mãe de Ariano) refugiou-se em Natal até se transferir com os
filhos para a capital paraibana, sob a proteção de políticos amigos. Após a morte
de João Pessoa, Dona Rita e seus filhos tiveram que se refugiar num quartel do
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Assim eram chamados os adversários de João Pessoa, a partir do nome do PRP, Partido
Republicano da Paraíba.

Exército. Em 6 de outubro de 193013, João Dantas (primo de Dona Rita) foi morto
juntamente com seu cunhado Augusto Caldas na Casa de Detenção, no Recife,
onde ambos estavam presos. Braulio Tavares nos esclarece ainda que no dia 8
de outubro, João Suassuna, já avisado da morte de João Dantas, e sabendo estar
jurado de morte, escreveu a Dona Rita uma carta14 em que reafirmava sua
inocência.
No dia 9 de outubro foi alvejado pelas costas na Rua do Riachuelo, no Rio
de Janeiro por um pistoleiro, que, dias depois, preso pela polícia carioca, negou
ter sido contratado para o crime, declarando que matara João Suassuna por rixas
pessoais.
Segundo Nogueira (2002), Ariano contou que Dona Rita obrigava todos os
filhos, após o assassinato de João Suassuna, a cantar o Hino de Princesa, sob o
comando, ao piano, de Saulo, seu irmão mais velho, nas vezes em que sua casa
se encontrava cercada pela polícia.
De acordo com Tavares (2007):
a infância de Ariano foi marcada, portanto, não apenas pela ausência
trágica da figura paterna, mas também pela condição de se saber
pertencente a um clã derrotado. A Revolução de 30 acarretou profundas
modificações sociais na Paraíba. Muitas delas foram para melhor, mas o
contexto ideológico que as cercou repisava com insistência os conceitos
de modernização, de vitória do progresso urbano sobre o atraso rural, da
civilização sobre a selvageria, da Lei sobre o cangaço. Isso fez o escritor
queixar-se muitas vezes de ter passado a infância e a juventude ouvindo
dizer que sua família, seus parentes e amigos eram cangaceiros e
criminosos. (p. 22)

Como vimos no primeiro capítulo, Ariano se empenhou durante o início da
década de 50, em tentativas de homenagear seu pai: a escrita de uma biografia e
a de um longo poema. Ambas, como ele mesmo disse, trouxeram-lhe uma carga
de sofrimento muito grande que o fizeram desistir. Nas duas entrevistas
realizadas para este trabalho - a de 17 de julho de 2010 e a de 16 de fevereiro de
2011 – mesmo sem fazer perguntas relacionadas a seu pai, Ariano sempre o
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No livro O ABC de Ariano Suassuna de Braulio Tavares consta que a morte de João Dantas foi
em 3 de outubro de 1930.
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Tal carta encontra-se nos anexos.

colocava na conversa. Não há como o pai de Suassuna não se misturar à sua
obra. De forma consciente ou não, João Suassuna está nas entrelinhas.
Em entrevista concedida, em 17 de julho de 2010, Ariano Suassuna, ao
falar sobre o processo de escrita de A Pedra do Reino, relata:
uma das versões que eu optei, eu mostrei para a minha irmã Germana
que tem muito bom gosto literário é uma pessoa de cuja opinião eu
preciso muito. Aí ela me disse assim: Ariano, você já notou que a morte
do padrinho de Quaderna é a morte de João Dantas? João Dantas era
um primo da minha mãe e foi ele quem matou o presidente João Pessoa.
Em virtude desse assassinato foi que meu pai foi assassinado, porque
meu pai era casado com a prima dele e era o maior líder político de
oposição na Paraíba do Sr. João Pessoa. Aí o pessoal inventou, por
motivo político, que meu pai tinha sido o mandante da morte. Isso é uma
coisa que não entra na cabeça de ninguém. Quer dizer, quem conhece o
sertão... Meu pai, se ele estalasse um dedo, teria trezentas pessoas
despojadas. Ele ia mandar um primo da mulher dele, formado em direito,
advogado do Banco Brasil? E depois João Dantas iria receber uma
ordem dessas: para matar João Pessoa? Nunca que ele iria matar. Todo
mundo sabe, na Paraíba, que meu pai morreu inocente. Pois bem,
então João Dantas foi preso por causa do assassinato de João Pessoa.
E quando as tropas da Paraíba se rebelaram, se juntaram à Revolução
de 30, desceram para o Recife, tomaram a detenção e mataram João
Dantas degolado. Eu estive com João Dantas três dias antes de ele
morrer. Eu fiz uma visita a ele no dia 30 de setembro. [corrige-se] No
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dia 3 de outubro de 1930.
E ele foi assassinado degolado na
detenção no dia 6 de outubro. Eu me lembro ainda hoje, eu encontrei
ele... Eu fiquei impressionado com a altura da detenção, porque ele
estava no 3º andar. E eu me lembro que fiquei impressionado com a
altura das escadas, com o tamanho da chave que abria a porta. Me
lembro perfeitamente disso também. E aí ele foi assassinado no terceiro
andar numa cela e foi atribuída a suicídio a morte dele. E o governo,
revolucionário vitorioso disse que ele tinha se suicidado. E a gente
sempre soube que ele foi degolado. E aí eu não tinha prestado atenção,
quer dizer, aquilo saiu do inconsciente, você está me entendendo?
Quando a minha irmã leu a morte do Padrinho de Quaderna, que era
num aposento elevado, você se lembra? Aí ela disse que aquilo era a
morte de João Dantas. Aí foi que eu percebi. Aí eu, depois que ela disse
isso, eu acentuei um pouco de maneira que... Não é que os Quaderna
sejam os Suassuna, não é que os Garcia Barreto sejam os Dantas, mas
eles são uma espécie de recriação literária dos dois. Das duas famílias.
Mas eu neutralizei esse fato com o riso, não é? Em Quaderna. E na
Pedra do Reino eu consegui neutralizar isso. Fiz uma obra
pretensamente humorística, era o que eu pretendia fazer. Acontece que
quando eu fui fazer o Rei Degolado, aquela carga autobiográfica que a
vida ..., eu tinha conseguido dominar ela me pegou pelos cabelos . Você
leu O Rei Degolado, a parte que eu publiquei, e você está lendo As
Infâncias de Quaderna. Você deve ter reparado que o Quaderna que
16
aparece ali é outro. É muito mais, aliás, as ―Infâncias de Ariano‖ que
15

16

Nessa época Ariano tinha apenas três anos de idade.

Este trecho está um pouco incompreensível. Existe tanto a possibilidade de ele ter dito que ―o
Quaderna que aparece ali é outro‖ ou ―a conversa que aparece ali é outra‖.

as ―Infâncias de Quaderna‖. Quando eu percebi isso, eu aí parei. Eu
parei, resolvi parar e repensar tudo. (grifos nossos)

2.3 O contexto Quaderna
Quaderna foi gerado, pelas contas de sua mãe, Dona Maria Sulpícia, no dia
7 de setembro de 1896, data gloriosa em que se comemora nossa Independência,
quando seu pai, possuído pelo Arcanjo Angaí, o alado e possesso pássaro da
morte (uma das encarnações machas da Moça Caetana), possuiu violentamente
sua mãe depois de travar luta com um Ente Cabeludo, o Goiajara, que queria
violentá-la enquanto ela tomava banho em um riacho. E nasceu em plena
guerreira e profética Guerra de Canudos no mar, a 16 de junho de 1897, perto do
Porto de Cabedelo, no litoral da Paraíba, quando sua mãe levou um pontapé no
ventre de uma divindade marítima, a Maré Braba, a Tigre-Fêmea, que é a parte
mais azul e feminina do mar! Ao que o Corregedor logo contestou, pois tinha em
mãos a certidão de nascimento de Quaderna dizendo que ele tinha nascido na
fazenda da Onça Malhada na Vila de Taperoá. Diante disso, podemos ter uma
noção da personalidade megalomaníaca de Quaderna que tem que transformar
sua vida em um relato de acontecimentos gloriosos, épicos, sobrenaturais!
É, Doutor, existe por aí, um documento declarando-me cidadão de
Taperoá: mas o senhor sabe a pouca significação que têm essas coisas
rasas da realidade! Foi meu pai que por patriotismo sertanejo, mandou
que se assentassem assim, no Cartório, falsificando a verdade! (Diário
de Pernambuco, 2 mai. 1976)

Quaderna passou 7 anos de sua vida com os ciganos, de 1900 até 1907,
quando foi resgatado e devolvido para sua família por Antônio Silvino, que, como
vimos anteriormente, foi um famoso cangaceiro ou um dos indomáveis ―Capitães
da Legenda Ensanguentada e da Marcha Desaventurosa do Reino do Sertão‖.
Antônio Silvino apoiava, na Paraíba, segundo nos conta Quaderna, o Partido dos
Dantas e era contra o dos Pessoa. E era amigo dos Garcia Barretos, ou seja, de
seu tio e padrinho Dom Pedro Sebastião. Certa vez, ouvindo Samuel e Clemente

discutirem, Quaderna ouvira deles o seguinte: se o Brasil fosse comparado com a
Rússia, Antônio Silvino e Lampião seriam os equivalentes de Stenka Razin 17 e
Pugatchov18. (Diário de Pernambuco, 11 jul. 1976).
No final de 1907 Quaderna conhece o primo de seu pai e seu futuro
―Padrinho-de-crisma‖, Mestre Melchíades19, o Cantador da Borborema. Mas a
influência do Mestre Melchíades para a vida de Quaderna será discutida no
capítulo Memórias Gloriosas.
Passamos agora a alguns trechos da narrativa de Quaderna sobre os
envolvimentos de sua família com os acontecimentos que culminaram nas
Guerras de 1912 e de 1930:
20

Antônio Moraes começou a querer rivalizar com Dom Pedro Sebastião
sobre o domínio do nosso Reino do Cariri. Como, além disso, tivesse
surgido entre os dois uma questão de terras por causa de um pedaço
estéril de Tabuleiro que separava as duas propriedades (e pelo qual
ninguém entendia que dois homens tão ricos e poderosos se batessem
tão violentamente), um ódio mortal surgira entre os dois Fidalgos, que
21
viveram assim até a morte do velho Rei , em 1930. (...) Não é preciso
dizer que a separação e esse ódio tomaram também, imediatamente, o
caráter de luta política. Foi assim que na ―Guerra de Doze‖ que
ensanguentou o Sertão paraibano em 1912 o nosso velho Rei do Cariri
tomou o partido do Coronel Rêgo Barros, dos Dantas e do Bacharel
Santa Cruz, representantes do velho Partido Liberal do tempo do
Império; Antônio Moraes imediatamente tomou o outro lado, o do
Senador Epitácio Lindolpho da Silva Pessoa, herdeiro do Partido
Conservador e do primeiro partido republicano do Senador Venâncio
Neiva. Também foi por causa disso que, em 1930, na ―Guerra de
17

Stenka Razin (16 de junho de 1630 — 6 de junho de 1671) nascido na Rússia, foi um líder
cossaco que liderou uma rebelião contra a burocracia da nobreza e dos czares no sul da Rússia.
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Stenka_Razin> . Acesso em: 2 jun. 2011.
18
Emelian Ivánovitch Pugatchov (c.1742-1775): chefe da grande insurreição antifeudal dos
camponeses
e
cossacos
na
Rússia
no
século
XVIII.
Disponível
em:
<http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/p/pugatchov_emelian.htm>. Acesso em: 2
jun. 2011.
19

Segundo Braulio Tavares (2007) tal personagem é a transfiguração poética do poeta João
Melchíades. Segundo consta no site da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, João
Melchíades Ferreira da Silva nasceu em Bananeiras-PB aos 7 de setembro de 1869 e faleceu em
João Pessoa-PB, no dia 10 de dezembro de 1933. Foi sargento do exército. Combateu na Guerra
de Canudos e na questão do Acre. É autor do primeiro folheto sobre Antônio Conselheiro e de
mais de 20 folhetos. Disponível em: <http://www.ablc.com.br/historia/hist_cordelistas.htm>. Acesso
em: 2 jun. 2011.
20
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O personagem Major Antônio Moraes aparece também em O Auto da Compadecida.

Quaderna refere-se a Dom Pedro Sebastião Garcia-Barreto, seu tio e Padrinho, que em 24 de
agosto de 1930 foi encontrado morto no elevado aposento de sua fazenda a ―Onça Malhada‖.

Princesa‖, Dom Sebastião tomou o partido dos Sertanejos comandados
pelo Coronel José Pereira, e Antônio Moraes o da Polícia e do governo
do Presidente João Pessoa. (SUASSUNA, 2006, p. 482-483)
Eu, recadeiro e homem de confiança de meu padrinho, fui várias vezes
a Princesa, em 1930, acompanhado por meu irmão bastardo, Malaquias
Nicolau Pavão-Quaderna, em missões e embaixadas secretas de Dom
Pedro Sebastião para Dom José Pereira. (...)
O fato é que passou a ―Guerra de Princesa‖. Meu padrinho morreu,
22
degolado por causa dela; mas eu escapei e Luís do Triângulo também.
Passaram os anos de 1931, 32 e 33. Entrou 1934, e aproximava-se
1935, ano importantíssimo, porque marcava o início daquilo que
inúmeras profecias sertanejas chamavam ―O Século do Reino
Encantado‖, uma vez que o Reinado realmente importante da minha
família durara de 1835 a 1838. (SUASSUNA, 2006, 117-118)
Era aquela fatídica Quarta-Feira de Trevas, 13 de Abril deste nosso ano
de 1938. Na véspera, eu fora intimidado por nosso Oficial de Justiça,
Severino Brejeiro, que me entregara um bilhete do Juiz-Corregedor,
convidando-me a comparecer perante ele, a fim de depor no inquérito
aberto sobre todos aqueles acontecimentos, isto é, sobre tudo aquilo que
se ligava ao assassinato de meu Padrinho e à chegada, a Taperoá, do
23
Rapaz-do-Cavalo-Branco .
Era, como Vossas Excelências bem se lembram, um tempo fatídico e
perigoso, aquele. Do meu ponto de vista pessoal, estávamos, ainda,
dentro do ―Século do Reino‖. Desde 1935 que eu esperava que um
acontecimento qualquer - uma guerra, um cometa, uma revolução, um
milagre – me repusesse, de repente, no trono que minha família ocupara
um século antes.
Por outro lado, do ponto de vista geral do Brasil, com o tenso e
carregado ambiente político que estávamos vivendo desde a Revolução
Comunista de 1935 e o golpe de Estado de 10 de Novembro do ano
passado, 1937, a nossa Vila estava subvertida por muitos ódios,
ressentimentos, ambições e invejas, meio endoidecida por um ambiente
inquisitorial de denúncias, suspeitas, cartas anônimas e traições, às
vezes as mais inesperadas. (...)
Aí, ocorrera o pior, para mim: alguém me delatou ao Corregedor como
implicado nos acontecimentos, desenterrando, com a denúncia, velhas
tramas sangrentas e enigmáticas que todos nós preferíamos sepultar na
pedra, debaixo de sete chaves, mas que reapareceriam agora, lançando
o desassossego, o sofrimento e o medo sobre a nossa família e sobre
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Segundo Quaderna, Luís Pereira de Sousa, mais conhecido como Luís do Triângulo, recebera
esse nome por causa de sua fazenda ―O Triângulo‖. Luís do Triângulo era parente de Dom José
Pereira Lima, aquele Fidalgo Sertanejo de Princesa, e foi o Chefe e Capitão-Mor da tropa na luta.
Além disso, era dono do terreno onde estão as duas sagradas pedras da Serra do Reino.
23

Segundo Quaderna, o Rapaz-do-Cavalo-Branco, o Donzel ou Prinspe Alumioso é Sinésio
Garcia-Barretto, primo de Quaderna e filho de seu Padrinho Dom Pedro Sebastião. No dia da
morte enigmática de seu Padrinho, Sinésio desaparecera. Daí surgiram os mais diversos boatos,
sendo que o mais divulgado foi o de que ele tinha sido raptado por Ciganos que o mantinham
adormecido devido a um chá de uma tal ―erva-moura‖. Entre os anos de 1930 e 1935, as notícias
sobre Sinésio surgiam cada vez mais fantásticas e sempre ligadas às revoluções ou insurreições
acontecidas no Brasil durante esse tempo. Foi aí que em 1° de julho de 1935 chega à Vila a ―mais
estranha cavalgada que já foi vista no Sertão por homem nascido de mulher‖, composta por cerca
de quarenta cavaleiros: era a Cavalgada do Rapaz-do-Cavalo-Branco.

algumas das pessoas mais
(SUASSUNA, 2006, p. 245-247)

influentes

e

poderosas

do

lugar.

Quaderna ainda relata que em 8 de dezembro de 1911 começaram os
acontecimentos terríveis que iriam culminar, na Paraíba, com a Revolução de
1930, a Guerra de Princesa, a morte de João Dantas, de João Pessoa e de outros
personagens importantes desta minha história. (SUASSUNA, 1977, p. 5)
Quaderna conta que nesse dia, numa estrada perto de Taperoá, um grupo
de homens armados esperava os integrantes da família Villar para matá-los em
uma emboscada. A Morte Caetana observando a tudo, espreita o Doutor João
Pessoa, João Dantas, o Doutor João Suarana e o Coronel José Pereira, que vão
se encontrar todos na fazenda ―Onça Malhada‖. Segundo Quaderna, Caetana,
sob a forma de onça alada e vermelha faz isso agourando a Guerra Sertaneja
que, de 1912 a 1930, ensanguentará o Sertão da Paraíba. No entanto, Quaderna
resolve, no meio da narração da emboscada, fazer uma pausa, por questão de
astúcia retórica, deixando-nos sem saber o que aconteceu. Na sequência iniciase o segundo dia de interrogatório.

2.4 O anacronismo
No texto Os paradoxos da memória, Meneses (2007) enumera cinco
paradoxos relativos à memória. O primeiro intitula-se: voga e crise da memória; o
segundo memória versus amnésia?; o terceiro indivíduo versus sociedade?; o
quarto subjetividade/objetividade e o quinto passado ou presente?.
No segundo paradoxo, Meneses esclarece que falar de memória implica em
falar de esquecimento. Para o autor a memória é, também, um mecanismo de
seleção, de descarte, de eliminação (p. 23). Para refletir sobre o assunto Meneses
cita um conto de Jorge Luis Borges chamado Funes, o memorioso. O conto de
Borges nos

faz refletir sobre o conceito de memória. A memória de Funes

funcionava como um depósito de lixo, ou como um baú trancado onde fotos,
documentos e objetos estavam ali sem utilidade, apenas armazenados, perdidos
na escuridão, assim como ele. Funes era apenas um guardador de informações e
de imagens. Informações e imagens catalogadas inutilmente em sua mente inerte
assim como seu corpo.

A memória de Quaderna não é um depósito ―funesco‖ escuro e inerte. Ela se
apresenta como um emaranhado de acontecimentos muitas vezes anacrônicos.
Brincamos com o urubu o dia todo. Deixávamos que ele, amarrado,
corresse um pouco com seu passo bambo, e, quando ele se julgava livre
e tentava alçar vôo, nós o fazíamos cair, com um pequeno puxão na
cordinha que amarrava sua perna. Se ele fosse uma altiva ave-derapina, talvez nosso comportamento fosse diferente, mas ele era um
comedor de carniça nojento e lamentável. Depois, à tardinha, já
enjoados da brincadeira, soltamo-lo, mas só depois de termos amarrado
a seu pescoço uma tampa de papelão de caixa-de-sabonete. Nessa
tampa de papelão, um de nós tinha escrito uma frase escarninha: Eu me
chamo João Pessoa.
O Corregedor me interrompeu, severo:
- Dom Pedro Dinis Quaderna, chamo a sua atenção para o fato de que a
cronologia de sua embaralhada história anda meio torta! Como posso
acreditar em tudo isso? O senhor estava, há pouco tempo, contando
trivialidades, aliás totalmente desinteressantes, e passadas na sua
infância! Agora, de repente, sem transição nenhuma, já vem com as
dissensões políticas de 30, que são muito posteriores? (SUASSUNA,
1977, p.115, grifo do autor)

Quando Quaderna era criança, João Pessoa ainda não havia entrado para a
―História Oficial‖ como um famoso homem público.

Percebendo o seu erro,

Quaderna admite:
- É verdade, Sr. Corregedor! - disse eu, despertando um pouco do meu
estado de ensonação. – É que minha família se meteu em tantas
revoltas sertanejas, que eu, às vezes, confundo brigas e acontecimentos
de 1838, 1874, 1897, 1912, 1926, 1930 etc. Depois, como dizia Lino
Pedra-Verde, isso da Ilíada, de Canudos, de Doze, de Princesa e de
Trinta, tudo é uma Tróia só! Assim, é possível que meu irmão tenha
escrito na tampa de papelão Eu me chamo Epitácio Pessoa, e não Eu
me chamo João Pessoa, o que recai o episódio para 1900, e não para
1930, como eu vinha dizendo. (SUASSUNA, 1977, p.115, grifo do autor)

Depois de ouvir todas as confissões de Quaderna, o Juiz Corregedor, com
uma cara de tédio e má-vontade, interrompe, mais uma vez, a fala de Quaderna:
- Ilustre Dom Pedro Dinis Quaderna, não quero desgostá-lo, fazendo
restrições ao relato de seus desgostos íntimos de família. Mas, para lhe
ser franco, tudo isso foi narrado com uma sentimentalidade lacrimejante
e fácil que de modo nenhum me tocou! Além disso, há momentos em
que o senhor fala como se suas recordações fossem infantis, quando, na
verdade, de acordo com o tempo da ação dos fatos narrados, já era
rapaz e mesmo homem feito. Se é desse jeito, prefiro o tom do
depoimento anterior, o que o senhor deu sobre A Pedra do Reino! Assim,
queira seguir com pouco mais de ordem a cronologia da História da

Paraíba, porque, de fato, o que me interessa não são os seus
sofrimentos e problemas pessoais, é a sua vida enquanto ligada à tal
Guerra do Reino do Sertão! (Diário de Pernambuco, 2 mai. 1976)

Bachelard (2009), ao dissertar sobre os devaneios voltados para a infância,
ou sobre o fato de fantasiar a infância, esclarece que:
o ser do devaneio atravessa sem envelhecer todas as idades do homem,
da infância à velhice. Eis por que, no outono da vida, experimentamos
uma espécie de recrudescimento do devaneio quando tentamos fazer
reviver os devaneios da infância.
Esse recrudescer, esse aprofundamento do devaneio que
experimentamos quando pensamos na nossa infância, explica por que,
em todo devaneio, mesmo naquele que nos embala na contemplação de
uma grande beleza do mundo, logo nos encontramos no declive das
lembranças; insensivelmente, somos conduzidos para devaneios
antigos, de repente tão antigos que já nem pensamos em datá-los. (p.
96)

E que:
Essas infâncias multiplicadas em mil imagens não são, decerto, datadas.
Seria ir contra o seu onirismo tentar encerrá-las em coincidências para
tentar ligá-las aos pequeninos fatos da vida doméstica. O devaneio
desloca globos de pensamentos sem grande preocupação de seguir o fio
de uma aventura e nisso se mostra bem diferente do sonho noturno, que
sempre anseia por contar-nos uma história.
A história de nossa infância não é psiquicamente datada. As datas são
respostas a posteriori; vêm dos outros, de outro lugar, de um tempo
diverso daquele que se viveu. Pertencem exatamente ao tempo em que
se conta. (grifo do autor, p. 100)

A escolha de pensar de certo modo os devaneios de Quaderna como
memórias anacrônicas, deve-se ao fato de Quaderna estar, antes de tudo,
narrando as memórias de suas infâncias pensando mais no aspecto literário que
no histórico. Assim sendo, obedecer a uma cronologia não é importante para ele.
O que dialoga com o pensamento de Bachelard (2009), para o qual o devaneio
estende a história até os limites do irreal. Ele é verdadeiro, a despeito de todos os
anacronismos. (p. 117)
Agora, preso aqui na Cadeia, rememoro tudo quanto passei, e toda a
minha vida parece-me um sonho, cheio de acontecimentos ao mesmo
tempo grotescos e gloriosos. Sou um grande apreciador do jogo do
Baralho. Talvez, por isso, o mundo me pareça uma mesa e a vida um
jogo, onde cruzam fidalgos Reis-de-Ouro com castanhas Damas-de-

Espada, onde passam Ases, Peninchas e Curingas, governados pelas
regras de alguma velha Canastra esquecida. (SUASSUNA, 2006, p. 34)

Ou seja, para Quaderna, a vida parece-lhe mais que um sonho: parece um
jogo de cartas. Nos jogos de baralho, diferente de um dominó, por exemplo, onde
se tem que estabelecer uma sequência, pouco importa a ordem das cartas. Elas
são sempre misturadas pela sorte e manipuladas pela esperteza. Talvez por isso
Quaderna seja o grande ―canastrão‖ no jogo de sua própria vida.
Voltando a Bachelard, como vimos, as datas, a marca de um acontecimento
no tempo do calendário, vêm dos outros, nossas memórias de infância não são
datadas cronologicamente, lembramos primeiramente de imagens para depois, só
depois dessas imagens estarem formadas, pensarmos em localizá-las no tempo.
E, além disso, somos nós quem selecionamos essas imagens. Como disse
anteriormente Meneses (2007), falar em memória também implica em falar em
seleção e descarte. Em se tratando de Quaderna, temos que ter em mente que
ele é também um literato, ou, melhor dizendo, um epopeieta megalomaníaco que,
ao pretender escrever a ―Obra Prima da Raça Brasileira‖, escolheu as imagens
mais fantásticas e gloriosas na ordem que ele achou mais adequada ao seu
―Estilo Régio‖.
Assim, o ―desacordo cronológico‖, se é que assim poderíamos dizer, no
relato das memórias de infância de Quaderna, que atribui a uma época
sentimentos que são de uma outra bem posterior, permite-nos chamá-las de
memórias anacrônicas.

2.5 O galope do sonho e o riso a cavalo
Segundo Regina Dalcastagnè (2005), a partir do momento em que assumem
a narração do texto, muitas personagens vivem a sua ―ilusão biográfica‖, nos
termos de Pierre Bourdieu (1996). Para a autora, a possibilidade de narrar o
passado parece estar estreitamente ligada à ideia de ser autor – e não apenas um
ator – dele. (p.116)
A posição de narrador permite que Quaderna manuseie e faça recortes
temporais, pois a sua narrativa consiste no relato apenas daquilo que lhe

interessa, o que faz lembrar uma explicação que a boneca Emília deu para Dona
Benta quando resolveu escrever suas memórias:
quem escreve memórias arruma as coisas de jeito que o leitor fique
fazendo uma alta ideia do escrevedor. Mas para isso ele não pode dizer
a verdade, porque senão o leitor fica vendo que era um homem igual aos
outros. Logo, tem que mentir com muita manha, para dar ideia de que
está falando a pura verdade. (LOBATO, 1973, p. 88)

Como réu em um inquérito, a ―astúcia retórica‖ de Quaderna se faz ainda
mais necessária. Ao dissertar sobre o tema das memórias de infância, Maria
Ângela de Araújo Resende (1997) esclarece que:
o narrar ou poetizar o acontecido já prefiguram um mosaico de fatos e
imagens descontínuas, trazidas do passado para o tempo presente e
contaminadas de silêncios, esquecimentos e invenções. Inventar estaria,
então, relacionado ao ato de apagar imagens e construir outras, no
sentido que lhe confere Walter Benjamin, quando relaciona a caixa de
brinquedos à possibilidade de o homem, ao abri-la, fazer surgir um novo
mundo. (p. 53)

A questão da invenção na narração de Quaderna, não é só uma forma de se
livrar das acusações, é antes o jeito que ele organiza sua própria vida: como um
espetáculo de circo, neutralizando e enganando através das cores e do riso o
infortúnio:
assim, Senhor Corregedor, acho que não sou um bufão insensível ao
sofrimento dos outros. Nem poderia sê-lo, porque a minha própria vida
foi uma ―via-crucis‖ de sangue e de sofrimento. Se tenho procurado rir e
organizar minha vida como um espetáculo de Circo, foi porque sempre
me considerei como ―um cruzamento de Rei e Palhaço‖, sendo que,
talvez, a parte mais valente, a parte que talvez venha a me salvar, seja a
da coroa de flandre, a da roupa estrelada e esburacada do Palhaço de
circo-pobre que sou eu. Foi o jeito que achei para neutralizar e enganar o
infortúnio! (SUASSUNA, 1977, p. 72-73)

Como nos mostra Bachelard (2009):
a memória-imaginação faz-nos viver situações não factuais, num
existencialismo do poético que se livra dos acidentes. (p. 114)
Nos devaneios ligados à infância, nos poemas que gostaríamos de
escrever para fazer reviver nossos sonhos primeiros, para nos devolver o
universo da felicidade, a infância aparece, no próprio estilo da psicologia
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das profundezas , como um verdadeiro arquétipo , o arquétipo da
felicidade simples. Há seguramente em nós uma imagem, um centro de
imagens que atraem as imagens da felicidade e repelem as experiências
do infortúnio. (grifo do autor,p. 118-119)

Como estamos pensando na questão das memórias de Quaderna como
imaginadas e também inventadas, a teoria de Bachelard vem nos ajudar a
compreender porque as imagens felizes são escolhidas e, por que não?, criadas
por Quaderna. Como um literato, a ―memória-imaginação‖ de Quaderna permitelhe viver situações dentro de uma existência poética, na qual ele pode se livrar
dos acidentes do infortúnio e escolher apenas as imagens ligadas à felicidade.
Como Quaderna disse,
não tenho outro jeito, parto do mofo mesquinho das ruas aqui da Vila, e
dos personagens cruéis, corruptos e sem grandeza que fazem a maioria
dos homens. Rio deles e de mim mesmo, mas meu riso não é o sorriso
irônico, corrosivo, mesquinho, mofado e encasacado de Machado de
Assis. É o riso-a-cavalo, grosseiro e macho, que permite reunir
corajosamente as injustiças, as feiúras e os destroços da vida real para,
com eles, empreender o galope do Sonho, e manter, assim, a chama da
minha Epopeia, da minha insurreição permanente, contra as feiúras e
injustiças do real. (SUASSUNA, 1977, p. 67)
Eu, do Mar e do Sertão ao mesmo tempo, - epilético, cegante e
escumejante como o Profeta Nazário – posso tentar o arremesso épico,
não para ressucitar o passado mas para forjar o Reino, a Rainha do
Meio-Dia do nosso futuro peculiar e castanho, tudo a galope do Sonho e
ao corisco das gargalhadas dolorosas da poesia-a-cavalo. Isso porque,
neste Reino sagrado e abrutalhado do Sertão, neste Reino talhado a
foice e a fogo pela fúria do Terrível, bastariam as pedras e o Sol para
incendiar a feiúra e a maldade do mundo, nos coriscos e raios
fumegantes de uma Obra ousada e nova,desordenada e disforme, onde
o riso queimasse as lágrimas,onde a coragem incendiasse a tristeza e
onde a Bruna Castanha do Brasil fosse levada, de golpe e para cima,
pelas estradas do mundo, para se unir ao Sol castanho do Divino.
(SUASSUNA, 1977, p. 67-68)
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A psicologia das profundezas de que nos fala Bachelard é também conhecida como psicologia
profunda, conceito que nasceu da psicologia clínica recente (EUGEN BLEULER), designando
aquela ciência psicológica que trata do fenômeno do inconsciente. (JUNG, 1998, p. 49)
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Arquétipo é, segundo o conceito de Jung, um padrão inato e herdado de desempenho
psicológico, vinculado ao instinto e, quando ativado, manifesto no comportamento da emoção. A
teoria junguiana desenvolveu-se em três estágios. Em 1912 ele escreve a respeito de ―imagens
primordias‖ que contribuíram para que ele desenvolvesse a teoria de ―insconciente coletivo‖. Em
1917, escreveu sobre ―dominantes‖ que são pontos nodais da psique que influenciam o
funcionamento de uma pessoa. A primeira vez que ele fez o uso da palavra ―arquétipo‖, foi em
1919. O arquétipo é psicossomático, vinculando instinto e imagem. (ARQUÉTIPO, 1992, p. 161)

Diante disso podemos dizer que Quaderna prefere narrar sua estória em
tom de ―Cavalaria épico risadeira‖, valorizando o ―espírito corajoso, galopeiro,
desembandeirado, de esconjuro e de festa do Povo Brasileiro‖, não apenas para
criar, como ele mesmo diz, ―fantasias ilusórias e anestesiadoras‖. Sua opção está
intimamente ligada às manifestações populares e ao germe da comédia que
desde sempre usa o tom ―risadeiro‖ para falar de ―coisas sérias‖, pois como
Quaderna esclarece:
Eu e minhas Cavalhadas propomos outra coisa – uma síntese entre o
Cordão azul de José de Alencar e o Cordão vermelho de Aluízio
Azevedo. Não fechamos os olhos para a insânia, a injustiça, o sofrimento
e a morte,coisas que um dia, os historiadores do futuro verão registradas
aqui, juntamente, e no mínimo, com as dilacerações e becos-sem-saída
em que andou o Brasil neste triste, epopeico e trágico momento de sua
História. Mas achamos que seria uma espécie de covardia lamuriosa
ficarmos a nos lamentar por causa disso. Então, acentuando uma cor de
estandarte aqui, fazendo reluzir um manto de vidrilhos baratos ali,
montando a cavalo acolá, vestindo-nos de Reis com coroas de flandre,
ou pintando a cara de alvaiade como os ―Velhos‖ do pastorial, entre
gargalhadas despedaçadas e corajosas, prantos desatinados,
estandartes e máscaras de couro, ásperos toques de rabecas, violas,
pífanos e tambores, respondemos à mascarada trágica, desordenada e
esfarrapada da Vida com outra – protesto e denúncia contra a primeira,
por ser uma tentativa de reerguer, com os destroços da tragédia e do
grotesco do mundo, um outro universo – este Castelo que é, na Arte, o
que o mundo deveria ser na realidade, isto é, humano e exalçado, com
as chagas da miséria e da morte cicatrizadas – um Castelo-de-pedra
reluzente, firme e glorioso. (SUASSUNA,1977, p. 72)

Capítulo III

M

emórias subterrâneas

O dom de despertar no
passado as centelhas da
esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os
mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem
cessado de vencer.
Walter Benjamin

3.1 O retorno às infâncias
Bachelard (2009) refere-se à memória como um campo de ruínas
psicológicas

ou um amontoado de recordações. Assim sendo, remexer nos

escombros das ruínas da memória não é algo feito de forma fácil e, muitas vezes,
traz algum tipo de desconforto. O retorno à infância traz cheiros, imagens, sons,
risos e também lágrimas. Trataremos aqui dos subterrâneos da memória de
Quaderna, de lembranças que ele sempre tentou esconder, mas que acabaram
vindo à tona diante do Juiz Corregedor:
apesar de que meu sangue estivesse começando a ser possuído pela
Mulher Furiana – a divindade sertaneja da coragem possessa –
estremeci de novo na raiz do sangue: porque evitar saber quem sou – e
sobretudo evitar que os outros o descubram – foi sempre a preocupação,
a apreensão fundamental da minha vida. (SUASSUNA, 1977, p. 71)

Segundo Bachelard (2009) há devaneios tão profundos, devaneios que nos
ajudam a descer tão profundamente em nós mesmos que nos desembaraçam da
nossa história. Libertam-nos do nosso nome. (p. 93-94) No caso de Quaderna, ao
invés da palavra devaneio utilizaremos a palavra sonho, que, para ele, é muito
mais importante que a realidade. Quaderna acredita em seus sonhos e é através
do galope deles que se aproxima do menino:
outras vezes, porém, Sr. Corregedor, o sonho me traz a sensação de
uma felicidade que a vida e o mundo não mais poderão me dar. Estou
aqui, no Sertão, mas desta vez na fazenda ―As Maravilhas‖, brincando na
beira do Rio Taperoá, que está com água. Estranhamente, sou ainda
menino, mas já aconteceram fatos muito posteriores à minha infância.
De repente, correndo, aparece meu irmão Alfredo, que me grita,
sufocado de alegria: - ―Corra, Dinis, que Papai e seu Padrinho estão lá
em casa, na calçada! Não era verdade não, Dinis: diziam que tinham
matado os dois, mas eles estavam vivos, escondidos longe daqui esse
tempo todo! Agora, voltaram e nunca mais vão viver longe da gente!‖ Eu
corro, também sufocado pelo júbilo: minha corrida é quase um voo, eu
vejo as estacas das cercas passarem no escuro com enorme rapidez,
iluminadas por uma luz cor de chumbo vinda não sei de onde. Aí, chego
no pátio da casa, e de fato avisto meu Pai e meu Padrinho, tendo no
rosto as mesmas expressões com que estavam num certo dia, olhando
para o lugar em que o Rio Taperoá se encontra com o sagrado Riacho
das Piranhas. Infelizmente, porém, o júbilo foi grande demais e o sonho
se interrompe. Aí, já sentado na cama, acordo de vez e volto à velha e
parda realidade; ao contrário da notícia dada no sonho por meu irmão, a
desgraça é que é a verdadeira: meu Pai e meu Padrinho estão mortos e
nunca mais nenhum de nós os verá em cima desta terra. Porém, eu
pergunto, Sr. Corregedor: de fato, qual será a realidade mais efetiva? A
deste mundo de agora, fragilmente e enganosamente tranquilo, este

mundo que me cerca pelo lado de fora? Ou a outra, a desse mundo
estranho, espinhoso e sangrento que entrou no meu sangue desde eu
menino? (SUASSUNA, 1977, p. 75-76)

Quaderna prefere a realidade de seu sangue, proveniente de seus sonhos
ou de suas lembranças, pois são elas que o atingem interiormente. As imagens
ligadas às infâncias de Quaderna são, em sua maioria, poéticas e felizes. No
entanto, muitas delas estão ligadas à tristeza, ao desespero e à solidão.

As

imagens ligadas à solidão de criança, de acordo com Bachelard (2009) deixam
em certas almas marcas indeléveis. (p. 94)
Pelas contas de minha Mãe, eu deveria estar com um pouco mais de um
ano e meio; acordo dentro de uma rede, ainda mal desperto, choro;
choro porque, ao adormecer, eu estava sendo embalado, na branca rede
de varandas limpas, por minha Mãe; e agora, em vez dela, quem está ali,
pegada ao punho, me embalando, é Tia Filipa. O fato é que por causa
dessa primeira sensação de abandono, trago ainda dentro de mim a
recordação esmaecida mas dolorosa, triste e ao mesmo tempo de
prazer, desse meu primeiro despertar para a vida, dentro da rede branca
e limpa, cheirosa a sândalo, de longas varandas rendadas e alvas.
Disseram-me depois que aquele lugar era ‖a Paraíba‖. Mas ele se
chamava também ―onça-malhada‖, ―trincheiras‖ ou ―princesa‖, nomes
belos e evocadores, que incluíam em si a visão de paços incendiados e
toques de clarim. De qualquer modo, porém, fora ―na Paraíba‖ que uma
mulher sertaneja parira, para o homem a quem ela amava, um filho, um
menino que, neste sonho de fogo que é o mundo sem certeza, somente
um documento afirma que sou eu – comparsa escuso. (SUASSUNA,
1977, p. 92)

Como um ―comparsa escuso de um mundo sem certeza‖, Quaderna parece
preferir ser um clandestino da realidade, ou um viajante dos sonhos, livre das
coisas rasas da realidade como os documentos e toda essa ―raça‖ de papéis
legitimadores. Talvez mais que ser escuso, Quaderna tente ser esquivo, como um
lutador, sempre na defensiva, gingando aqui e ali na tentativa de desviar-se dos
golpes do infortúnio. Talvez uma forma de esconder as marcas profundas que
corromperam para sempre o seu sangue, a ponto de ele ser arrebatado pela
sensação de solidão, como menino abandonado:
- Mas, de meu Pai mesmo, Sr. Corregedor, eu só me lembro depois, na
fazenda ―As Maravilhas‖ e na ―Onça Malhada‖, tempo em que surge
também, em minha vida e na minha lembrança, a figura austera,
perigosa e assinalada de meu Padrinho, Dom Sebastião Garcia-Barretto.
Nos primeiros três anos de minha vida, lembro-me de meu Pai em cinco
ocasiões: meu Pai sentado numa rede, embalando-se, e tendo-me a mim

sentado em sua perna; meu Pai comigo e com meu Padrinho, à margem
do Riacho das Piranhas e do Riacho da Acauhan, afluentes do Rio
Taperoá, rio que cortava ―As Maravilhas‖ e a ―Onça Malhada‖; meu Pai
tirando frutas de carnaúba com uma pedrada; e meu Pai em pé, na
calçada de pedra da velha fazenda da ―Onça Malhada‖, olhando lá longe,
para os lados do Rio Taperoá, com uma expressão bela, triste e
sonhadora no rosto. Fora daí, é só meu Pai com meu Padrinho, e o alto
aposento, e os passos precipitados descendo as escadas, e os gritos
roucos a gritar que o rei tinha sido morto e estava lá, deitado, crucificado
pela fera, todo molhado nas estrelas de um sangue que nunca mais se
apagará em minha vida. (SUASSUNA, 1977, p. 94-95)
- Depois de eu já adulto, minha Mãe me contava que, na infância, eu era
muito apegado a meu Pai. E só podia ser mesmo, Sr. Corregedor,
porque de outra forma não se entende essa misteriosa ligação que faz
com que eu, ainda hoje, já depois de quarenta anos, ainda me sinta
como o menino e companheiro de caminhada que fui para ele.
(SUASSUNA, 1977, p. 95, grifo nosso)

O menino adulto de ―40 anos‖, sofre a falta do pai, Justino Quaderna,
assassinado em 1930, por um homem chamado Miguel, no Rio, perto do Riacho
do Elo, pouco antes da indecifrável morte de seu padrinho:
os jornais do Governo falavam com hostilidade de Justino Quaderna, e,
assim escrito, o nome dele ficava estranho e indiferente: para mim,
porém, ele não era nada disso, era apenas meu Pai, um homem de cara
enérgica e limpa, alegre, risonho, que me embalava ao colo na rede,
cantando com sua voz meio rouca belas Cantigas sertanejas de amor,
de luta, de riso e morte. O dia de sua morte era prenúncio do outro, do
terrível dia 24 de Agosto de 1930, quando a obra do ódio e da Morte
Caetana se completou; e, no bolso de meu Pai, a Polícia encontrou uma
carta em que ele se despedia de nós, uma carta terrível, digna e
inesperada, que acompanha para sempre meu sangue, meu choro e
tudo o que, para mim, existe de terrível e sagrado no mundo.
(SUASSUNA, 1977, p. 123)

Por que o menino adulto? Porque esse depoimento foi prestado em 14 de
abril de 1938, quando Quaderna estava para completar 41 anos. Assim, em 1930,
ano da morte de seu pai, ele teria 33 anos. Todas as cinco ocasiões às quais
Quaderna se refere a seu pai, são lembranças de quando ele ainda era pequeno,
imagens acolhedoras e de acalento. Depois disso, são imagens turvas de passos,
gritos e sangue, iluminadas por uma luz cor de chumbo. A morte do pai, que
habita os subterrâneos de seu sangue, se transforma numa espécie de bloqueio
(voluntário ou não), fazendo com que apenas as imagens felizes permaneçam.
Isso nos remete a pensar a memória como um mecanismo de seleção e descarte.

Segundo Georg Otte (2006):
faz parte dos chavões sobre a infância a ideia de o universo da criança
ser um ―mundo mágico‖ ou ―encantado‖. Basta dar uma olhada nos
nomes das lojas de artigos infantis ou das próprias creches para se ter
uma confirmação desses chavões: a magia e o encantamento fazem
parte de uma encenação do mundo infantil a partir de uma postura um
tanto melancólica dos adultos, pois as ilusões encantadas dos primeiros
anos de vida tiveram que ceder ao desencantamento e às desilusões de
um mundo racionalizado e competitivo.
A suposta magia da infância, portanto, é resultado de uma projeção que
parte da sensação de uma perda, de um paraíso perdido em que teriam
reinado paz e harmonia. (p. 19)

As imagens encantadas dos primeiros anos de vida de Quaderna poderiam
então ser entendidas como uma projeção que partiria da sensação de perda do
pai, seu Rei. Essa perda, que aparece como um pesadelo em que se misturam
imagens sangrentas e estalidos de tiros, se torna uma espécie de ameaça
permanente da Morte Caetana que sobrevoa o céu do Sertão. Uma ameaça que
corrompe as imagens tranquilas e cheirando a sândalo de sua infância.

3.2 O riso despedaçado
Segundo Pierre Bourdieu (1996):
tentar compreender uma vida como uma série única e, por si só,
suficiente de acontecimentos sucessivos, sem outra ligação que a
vinculação a um ―sujeito‖ cuja única constância é a do nome próprio, é
quase tão absurdo quanto tentar explicar um trajeto no metrô sem levar
em conta a estrutura da rede, isto é, a matriz das relações objetivas
entre as diversas estações. (p. 81)

Raríssimas são as vezes em que nos deparamos com uma definição de
Quaderna que não seja por ele mesmo. Quaderna está sempre se vangloriando e
criando para si títulos como: ora, eu, Dom Pedro Dinis Ferreira-Quaderna, sou o
mesmo Dom Pedro IV, cognominado “O Decifrador”, Rei do Quinto Império e do
Quinto Naipe, Profeta da Igreja Católico-Sertaneja e pretendente ao trono do
Império do Brasil. (SUASSUNA, 2006, p. 33) Ou ainda:
- Mas, além disso, sou ainda redator da Gazeta de Taperoá, jornal
conservador e noticioso no qual me encarrego da página literária,
enigmática, charadística e zodiacal. Posso dizer, assim, que além de

Poeta-escrivão e bibliotecário, sou jornalista, Astrólogo, literato oficial de
banca aberta, consultor sentimental, Rapsodo e diacevasta do Brasil!
(SUASSUNA, 2006, p. 337)

A título de exemplo, para uma posterior análise, colocaremos aqui a opinião
de três outros personagens sobre Quaderna, sendo eles seu padrinho de crisma
João Melchíades:
Quaderna nasceu a 16 de junho de 1897, na terceira década do Signo
de Gêmeos, tempo no qual, segundo os livros de Astrologia, ―pode
nascer um Gênio verdadeiro‖, sendo as pessoas nascidas aí ―afetuosas
e inconstantes, mas assinaladas e terríveis‖. O Planeta desse signo, é
Mercúrio, astro que, segundo o Lunário Perpétuo, tem domínio ―sobre os
Poetas-escrivães, letrados, Pintores, ourives, bordadores, tratantes,
diligentes e mercadores‖, sendo de notar que, quando há predominância
das influências maléficas, aparecem entre os de Gêmeos ―os charlatães,
Palhaços, embusteiros, ladrões, estelionatários e falsificadores‖!
(SUASSUNA, 2006, p. 239-240)

Pedro Beato, O ―Corno Desambisioso‖, o velho marido de Maria Safira, a
―Possessa‖ com quem Quaderna vive:
- Dinis, meu filho, me perdoe, mas não existe nada inocente, no mundo!
Na sua vida, você tem um pensamento escondido, que é a causa da
maior parte dos seus sofrimentos! É também esse pensamento
escondido que faz com que os outros sintam em você um homem
perigoso, um homem cuja presença prejudica, insulta e humilha os
outros! (SUASSUNA, 2006, p.309)
- Não, o sangue que você herdou de sua mãe, o sangue dos GarciaBarrettos! Os Quadernas são raça de onça: um Quaderna, num acesso
de raiva ou de loucura, pode matar, espedaçar, degolar. Mas os GarciaBarrettos são raça de cobra, odeiam vinte, trinta, cinquenta, cem anos, o
tempo que durar a vida! Por isso abra o olho, Dinis, senão você acaba
morrendo com esse pecado no sangue! É daí que vêm todas essas
coisas para você! Por que é que você vive vendendo seu sangue e sua
alma, botando casa-de-recurso, inventando tudo quanto é história,
comprando e vendendo o que não presta, fazendo tudo o que é possível
para arranjar dinheiro? Você pensa que não se sabe? É porque você
quer recuperar a fazenda ―As Maravilhas‖, a terra que foi de seu Pai!
Agora eu lhe pergunto: por que essa ânsia de ter terra? Essa terra só vai
trazer a você preocupações, sofrimentos e ocasiões para fazer o mal, a
você mesmo e aos outros! Você vai ter que maltratar, espezinhar, oprimir
e humilhar os pobres! Agora veja: se o simples fato de você se vestir de
Rei terminou humilhando e insultando os outros aqui da rua, imagine o
que você não vai fazer, sendo Rei e barão de sua terra, mesmo!
(SUASSUNA, 2006, p. 310-311)

e seu primo Arésio:

Dinis Quaderna não é alegre, Adalberto. Quem passou o que ele passou
e viu o que ele viu, não pode ser alegre. Os subterrâneos do sangue dele
são como os meus, povoados de mortos sangrentos, que flutuam no rio
da desordem. Apenas, enquanto eu resolvo meu conflito pelo choro e
pelo suor do sangue e da violência, ele resolve o seu pelo riso; mas eu
não sei qual o mais despedaçado, se o meu sangue ou se o riso dele!
(SUASSUNA, 2006, p. 638)

João Melchíades, ao falar das influências astrológicas maléficas sobre
Quaderna, menciona a vertente do Palhaço e do falsificador. Já Pedro Beato fala
do pensamento escondido e da herança consanguínea. Arésio fala dos
subterrâneos do sangue, do conflito e do riso. Parece que um complementa o que
o outro diz. Pedro Beato esclarece para nós o lado falsificador de Quaderna e o
motivo pelo qual ele age, digamos, de má-fé, com as pessoas: conseguir dinheiro
para resgatar o lugar onde ele viveu sua infância, a fazenda ―As Maravilhas‖.
Arésio acrescenta, a isso, a questão dos mortos de Quaderna e da forma como
ele resolve o seu conflito: o riso, a vertente Palhaço.
Perguntamos para Ariano Suassuna na entrevista concedida em 17 de julho
de 2010, qual seria o lado despedaçado de Quaderna. Eis sua resposta:
olhe, você não vê não? Repare. Quer dizer, os acontecimentos com a
família dele são terríveis. E ele tem que conviver com isso. E a morte do
padrinho dele é uma coisa horrorosa, do pai dele... De todos os dois. Ele
é como eu, um camarada que faz do riso e do sonho. Eu, tem uma
parte da Pedra do Reino ou do Rei Degolado que eu falo [corrigese]. Que Quaderna fala que tem duas maneiras de se livrar desses
problemas todos e encarar o mundo: é o riso a cavalo e o galope do
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sonho. Não é isso? Pois bem, então ele é como eu nesse ponto.
Ele faz do riso e do sonho as armas dele se defender da dureza da vida
dele. Inclusive eu conversei sobre isso com meu amigo Maximiano
Campos que escreveu o posfácio da Pedra do Reino, ele comparou
Quaderna com Dom Quixote e eu fiquei muito honrado, mas há uma
diferença fundamental entre os dois. Dom Quixote acredita naquilo que
ele está dizendo. Quaderna não é assim. Ele diz que enquanto Dom
Quixote enlouqueceu lendo livro de cavalaria, Quaderna enlouqueceu
lendo os folhetos. Mas há uma diferença porque ele sabe. Tem um
capítulo na Pedra do Reino, eu não sei se você se lembra, que se
chama, parece que é o ―Caso da Cavalhada‖, não é? Em que Quaderna
conta que os galopes e as cores da cavalhada começaram a encher a
vida dele e ele diz que: eu passei a me... Eu sabia que a realidade, a
vida era dura, parda, mesquinha, mas eu me defendia disso através do
universo da cavalhada, do folheto, etc. Então, quer dizer que Quaderna
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Observa-se na fala do autor a comparação que ele, em vários momentos, faz de si com o
personagem.

sabe que a vida dele é dura, sangrenta, cheia de mortos povoando o rio
da desordem, mas ele se ateve pela arte. (grifo nosso)

Voltando a Pierre Bourdieu, vimos que não podemos compreender uma
trajetória sem levar em conta a estrutura da rede em que ela está inserida, ou
seja, não é possível compreender um sujeito sem que tenhamos conhecimento do
conjunto de agentes que interferem em sua história. Mesmo se tratando de uma
estória de ―vida‖ fictícia, deve-se buscar identificar as várias relações
estabelecidas com os outros personagens e com o contexto histórico-cultural no
qual ele está inserido. É através dessas conexões que podemos entender como
se dá a sua construção. No caso de Quaderna, por exemplo, ele é o personagem
narrador, e se formos nos orientar apenas pelo que ele diz, cairemos facilmente
nos meandros labirínticos de seu ―Castelo subterrâneo‖. Ou seja, seremos
guiados apenas pelo seu ponto de vista. Ao explicitar as impressões dos outros
personagens sobre ele e a do próprio autor, conseguimos ampliar o campo de
conhecimento e de entendimento do universo do personagem Quaderna. Além de
tomar ciência, digamos, de seu lado sombrio, ou subterrâneo, aquele que ele
sempre tenta fantasiar com cores e vidrilhos reluzentes, como uma cavalhada ou
um espetáculo de circo.

3.3 Quaderna: defensor dos mortos
Como vimos anteriormente, quando Quaderna se vê coagido pelo Juiz
Corregedor, este o intima a dizer quem ele é. E como evitar dizer quem ele é, e
inclusive, evitar que os outros descubram, sempre foi a preocupação fundamental
em sua vida, para escapar, Quaderna pede ao Juiz para defini-lo, ao que ele
responde da seguinte forma:
- Posso, pois não, Dom Pedro Dinis Quaderna! Faço isso até com um
certo prazer! A meu ver, ―o senhor passa a vida se fazendo de bufão‖,
um pouco por irresponsabilidade e falta de compostura, é verdade,
porém muito mais por insensibilidade moral e para convencer as
autoridades de que é apenas um literato inofensivo, e não o verdadeiro
instigador dessa subversiva ―Guerra do Reino‖ que, de vez em quando,
mesmo sem querer, irrompe de seus lábios e de suas confissões, de tal
modo está entranhada nos seus sonhos e desejos! (SUASSUNA, 1977,
p. 71)

Quaderna, apesar do medo de ser punido, ou de se expor a mal entendidos,
muda o tom risadeiro e o rumo de sua narrativa, já não dando tanta importância
se será, ou não, preso27:
- Vossa Excelência está enganado, Doutor Juiz, juro por tudo quanto é
sagrado! Eu, um bufão irresponsável? Então o senhor julga que sou
cego a ponto de não ver o que existe de feio, de pobreza, de injustiça e
de demência, tanto no Sertão quanto no mundo-amaldiçoado que o
cerca? (...) Sou capaz de perceber, como qualquer um, que a tragédia do
nosso Povo e a do homem não se resolvem com Cavalhadas.
(SUASSUNA, 1977, p.71)
Mas, uma vez que, tendo procurado contar tudo de maneira epopeica e
risadeira, só fiz foi dar a impressão de ser um bufão irresponsável, vou,
agora, mudar de tom e revelar algo que se oculta por trás de meus
cavalos, coroas e bandeiras, do meu sonho de Sol e riso despedaçado.
Abram seus ouvidos, porque se o que querem é ouvir sofrimento, se
preparem que lá vai! (SUASSUNA, 1977, p.73)

Segundo Pollak (1989), para poder relatar seus sofrimentos, uma pessoa
precisa, antes de mais nada, encontrar uma escuta. Em se tratando de Quaderna
ele precisava mais que isso:
eu precisaria de alguém que me ―ouvisse‖; mas que me ouvisse sentindo
cada palavra como um tiro ou uma facada. Porque é assim que eu ouço
as palavras ligadas a esta história, Sr. Corregedor. (...) Talvez somente
aqueles que ao ouvir a palavra ―Trinta‖, sabem que ―trinta‖ não é
somente um número; 30, é o nome de uma Revolução; o nome de um
ano glorioso, sangrento e terrível; um tempo no qual nós, Sertanejos,
não podemos pensar sem ouvir de novo o estralejar das balas nos
tiroteios, sem sentir de novo o gosto de sangue do ódio e do sofrimento,
assim como o terror da fugas noturnas e dos cercos implacáveis.
Aqueles que ouvem o nome ―Princesa‖ e evocam, mesmo sem querer,
tanto uma Mulher coroada, como - e mais ainda! - a épica Cidade
sertaneja, encravada no alto de uma Serra áspera e pedregosa, Reino
onde o Coronel José Pereira, aliado à minha família, resistiu vitorioso, a
um cerco de oito meses, naquele mesmo ano de 30. Aqueles que não
podem ouvir a palavra ―Detenção‖ sem evocar, imediatamente, a
imagem de dois homens deitados , cobertos de sangue, com as mãos
inertes e as gargantas cortadas. Aqueles que não podem ouvir as
palavras ―Riacho do Elo‖ ou ―Onça Malhada‖, porque sabem que, na
encruzilhada desses dois lugares , existe a mão ensanguentada de um
Sertanejo valente, ferido de morte pelas costas. Aqueles que, como
minha mãe, passaram muito tempo sem poder abrir tranquilamente um
27

Quaderna inicia a sua narrativa preso na cadeia de Taperoá a 9 de outubro de 1938. Quaderna
foi chamado para prestar depoimento nos dias 13 e 14 de abril de 1938 (respectivamente, Quartafeira de Trevas e Quinta-feira Santa). Assim, deve-se ter em mente que Quaderna está preso,
mas a sua narrativa está permeada de flash-backs que trazem à tona fatos anteriores à sua
prisão.

papel esverdeado de telegrama ou ouvir um galope de cavalo, tantas as
notícias de trucidamento e morte dos seus assim lhe tinham sido
trazidas. (SUASSUNA, 1977, p. 80-81)

As lembranças traumatizantes estudadas por Pollak (1989) são lembranças
que esperam o momento propício para serem expressas. A dificuldade que se
coloca a essas lembranças, também chamadas pelo autor de clandestinas e
inaudíveis é que elas ficam à espera do dia em que elas possam aproveitar uma
ocasião para invadir o espaço público e passar do “não-dito” à constatação e à
reivindicação. (p.9)
- É que até hoje, Sr. Corregedor, todas as palavras que têm sido escritas
sobre a Guerra Sertaneja, principalmente na parte da Revolução de 30,
são também palavras de parcialidade e paixão; diferentes das minhas
porque partidas do outro lado, mas, de qualquer modo, parcialidade e
paixão! E com outra diferença das minhas: como Vossa Excelência
acaba de ver, eu começo por confessar minha paixão e parcialidade. Os
do lado de lá começam por atribuir a si mesmos a mais perfeita das
imparcialidades e a posse da verdade histórica. (...) Nos livros saídos até
hoje sobre o ―inesquecível ano de 1930‖, esses escritores do outro lado
querem nos colocar como Réus sem direito a defesa; e querem ser, eles
mesmos, ao mesmo tempo Acusadores e Juízes. Agora, sendo minhas
palavras registradas neste Depoimento que estou dando, pela primeira
vez vai soar a voz do nosso lado. Por mais parcial e amargamente
ressentido que seja meu depoimento, traz ele a vantagem de obrigar os
outros a aceitar o que eles tentavam evitar até agora. Deste momento
em diante, passo a falar como Defensor dos meus mortos. (SUASSUNA,
1977, p. 83-84, grifos do autor)

Como podemos perceber, fica clara a intenção de Quaderna de dar voz a
seus mortos, de contar a ―História‖ não-oficial. Talvez, se não fosse o inquérito,
ele não teria uma outra oportunidade para reivindicar, em espaço público, o direito
à fala, coisa que seus familiares e amigos envolvidos não tiveram, pois foram
silenciados das mais diversas formas possíveis.
O dar voz aos mortos nos remete ao propósito da chamada História Nova de
Le Goff (2005a) que mostra que os grandes acontecimentos da História oficial
são, em geral, apenas a nuvem – muitas vezes sangrenta – levantada pelos
verdadeiros acontecimentos sobrevindos antes deles, isto é, as mutações
profundas da história. (p. 19)
A História Nova nos ensina que a história do homem cotidiano é tão
significativa e dramática quanto a dos ―grandes homens‖. E quem seriam esses

grandes homens, esses heróis que merecem ser imortalizados nos livros de
história em detrimento de tantos outros que ficaram ocultos para a posteridade?
Essa história política, legitimada nos livros é também como nos diz Le Goff
(2005b), de um lado uma ―história-narrativa‖ e do outro, uma história fatual, teatro
de aparências que mascara o verdadeiro jogo da história, que se desenrola nos
bastidores e nas estruturas ocultas em que é preciso ir detectá-lo, analisá-lo,
explicá-lo. (p. 40)
Por isso como salienta Le Goff (2005b):
destronar a história política foi o objetivo número um dos ―Annales‖ e
continua sendo uma preocupação de primeira ordem da história nova,
ainda que, como direi adiante, uma nova história política, ou antes uma
história de uma nova concepção do fato político, deva tomar seu lugar no
domínio da história nova. (p. 57-58)

O pensamento, ou, as preocupações da História Nova que procura
desembaraçar-se da história dos grandes homens, nos remete ao materialista
histórico de Benjamim que sabe que não pode rejeitar impunemente o apelo do
passado. Ao defender os seus mortos, Quaderna estaria agindo como o
materialista histórico que reconhece o sinal de uma mobilização messiânica dos
acontecimentos, ou, dito de outro modo, de uma oportunidade revolucionária de
lutar por um passado oprimido. (BENJAMIN, 1996c, p. 231).

3.4 O Rio da desordem
Na entrevista de 16 fevereiro de 2011 perguntamos a Ariano Suassuna o
que ele acha que Quaderna pretende ao resolver dar voz a seus mortos no
inquérito. Segue sua resposta:
olhe, eu tenho para mim que é o seguinte. Eu não sei se você se lembra,
tem um trecho d‘A Pedra do Reino que eu acho o capítulo mais
importante d‘A Pedra do Reino é um chamado ―A Visagem da Moça
Caetana‖ em que aparece a morte, a morte aparece a ele. Ele está numa
espreguiçadeira como essa, adormece e sonha com a Morte Caetana
traçando umas palavras, não é? E ele aí quando acorda pega um lápis
na carreira e anota, não é? Começa assim: ―a sentença já foi proferida,
saia de casa e cruze o tabuleiro pedregoso...‖ uma coisa como que
assim, e termina dizendo que ele tenta em vão. Eu tento... É a morte
dizendo isso a ele: ―você está tentando em vão reedificar seus dias para
sempre destroçados.‖ No meu entender, esse é o capítulo mais
importante d‘A Pedra do Reino. É um poema, é escrito em prosa, mas é

um poema. E eu considero minha poesia a fonte profunda de tudo o que
escrevo e, se você olhar bem, ali está resumido naquele poema não só o
núcleo d‘A Pedra do Reino como o núcleo de tudo o que eu escrevo.
Quando a morte: ―o que você está fazendo é tentando em vão reedificar
os seus dias para sempre destroçados‖, eu tenho a impressão que todo
escritor faz o mesmo. Todos os escritores não, mas um determinado tipo
de escritor, por exemplo, José Lins do Rego não faz outra coisa na obra
dele senão tentar reedificar a infância dele e o engenho que foi do avô
dele, não é? Que eu conheci, pessoalmente, eu conheci o engenho.
Conheci Dona Maria Menina, ela se chamava Dona Maria do Itapuá que
era o nome do engenho, na verdade. Então eu acho que Proust, Proust
tenta a vida todinha. Ele tem Em Busca do Tempo Perdido, não é? E ele
procura restaurar, recriar todos aqueles escritores que ele conheceu.
Então eu acho que é isso que Quaderna tenta. Ele tenta reedificar as
casas onde ele morou, as pessoas da família dele, as pessoas a quem
ele amou, etc.

Na tentativa de dar voz aos mortos no inquérito, Quaderna estaria, então,
segundo Suassuna, tentando reedificar sua infância. Porém, isso seria em vão.
Talvez seja porque ―o outro‖, aquele que ouve o relato, não tem capacidade de
captar, em sua totalidade, a importância de determinado aspecto que afeta a vida
do ―eu‖, aquele que narra. Isso, pelo simples fato de ser o ―outro‖ e de estar,
digamos, do ―lado de fora‖. Assim sendo:
a crise do testemunho emerge então do abismo entre o imperativo
irredutível de narrar e a percepção angustiante de que a linguagem não
pode expressar completamente tal experiência, de que nenhum
interlocutor consegue capturar sua dimensão real, nem sequer escutar o
relato com suficiente atenção. Se o trabalho de luto só pode ser levado a
cabo através da narração de uma história, o dilema do sobrevivente
reside no caráter incomensurável e irresolúvel dessa mediação entre
experiência e narrativa: a organização diegética própria do horror vivido
é percebida não só como uma intensificação do próprio sofrimento, mas
o que é pior, como uma traição ao sofrimento dos demais. (...) Levar a
cabo o trabalho de luto pressupõe, sem dúvida, a elaboração de um
relato sobre o passado (...). (AVELAR, 2003, p. 235-236)

A elaboração de um relato sobre o passado está ligada ao processo de
construção da História. Mas nem todas as histórias encontram espaço para serem
construídas ou mesmo relatadas. Principalmente as histórias que emergem do
lado oposto ao da ―História oficial‖.
O abismo entre o narrador enlutado e o interlocutor, de que fala Avelar
(2003), faz com que nos lembremos de Quaderna dizendo que só poderia
compreendê-lo, aquele que ouvisse cada palavra como um tiro ou uma facada. A
questão do luto como um trauma, que faz Quaderna se sentir como um menino

desamparado, traz consigo um sentimento de frustração: de saber que ninguém
pode entender a sua dor, de que qualquer tentativa é vã. Talvez esse seja o pior
sentimento para aquele que narra. Por que, então, narrar?
- Eu não já disse a Vossa Excelência que, talvez, meu depoimento só
possa ser entendido, em todas as suas implicações, por aqueles que,
como nós, Garcia-Barrettos e Quadernas, estivemos, em 1930, do ―lado
do Mal, da mentira, da injustiça e da vilania‖, segundo a visão do genial
Osias Gomes? Talvez, aliás, Sr. Corregedor, meu depoimento se dirija
somente a mim mesmo e à minha família, àqueles que foram atingidos,
como eu, pela morte de meu Pai e pela degolação de meu Padrinho. E
mais ainda, Sr. Corregedor: talvez tudo o que eu diga, tudo o que estou
procurando alinhar aqui aos poucos, tenha validade somente para mim
mesmo. Talvez tudo isso seja somente uma busca desesperada que eu
empreendo sobre minha identidade, tentando dar sentido à sangrenta
desordem que, desde minha infância, envolveu e despedaçou minha
vida. (SUASSUNA, 1977, p. 84-85)

Narrar para dar sentido à desordem. A desordem que, em Quaderna,
corporificou-se na cara sangrenta de seu pai e de seu padrinho. Seligmann-Silva
(2003), ao falar sobre a questão do ―drama do testemunho‖ esclarece que o
sobrevivente está irremediavelmente ligado a um processo dialético e complexo
no qual recordar e esquecer são dois fatores dinâmicos e inseparáveis (ele em
certa medida recorda para se esquecer e porque não consegue esquecer-se
precisa narrar). (p. 15)
Para Avelar (2003):
nutrindo-se de uma recordação enlutada que tenta superar o trauma das
ditaduras, a literatura pós-ditatorial leva consigo as sementes de uma
energia messiânica que, como o anjo benjaminiano da história, olha o
passado, a pilha de escombros, ruínas e derrotas, num esforço para
redimi-los, enquanto é empurrado adiante pelas forças do ―progresso‖ e
da ―modernização‖. Trata-se aqui de estabelecer uma relação salvífica
com um objeto irrevogavelmente perdido, um compromisso que não
pode fazer mais que perpetuamente tentar colocar-se em dia com sua
própria inadequação, consciente de que todo testemunho é uma
construção retrospectiva que deve elaborar sua legitimidade
discursivamente, em meio a uma guerra linguística na qual a voz mais
poderosa ameaça ser a do esquecimento. (p. 239)

Estabelecendo uma relação entre as colocações de Seligmann-Silva (2003)
e de Avelar (2003), percebemos que a questão do ―drama do testemunho‖ do
sobrevivente está intimamente ligada à recordação enlutada que tenta superar o

trauma das ditaduras, pois ambas falam da morte enquanto trauma. A morte
enquanto trauma nos interessa para pensarmos essas memórias subterrâneas de
Quaderna: memórias ligadas à morte de seus entes queridos. A Moça, a Morte,
ou, a Onça Caetana, que atormenta aquele que sobreviveu e que não consegue,
ou, talvez, não queira esquecer seus mortos. Se Quaderna narra porque não
consegue se esquecer, não sabemos. É mais provável que ele esteja tentando
estabelecer uma relação salvífica com um objeto irrevogavelmente perdido como
disse, anteriormente, Avelar (2003).
Quaderna, como disse seu primo Arésio, tem o sangue povoado, como o
dele, de mortos sangrentos boiando no Rio Subterrâneo da Desordem. Esse é o
motivo que faz com que Quaderna conviva tanto com seus mortos num sonho
quase contínuo.
- É por isso talvez então, Sr. Corregedor, é por causa dessa estranha
mistura de sonho e realidade, que eu disse aqui, há pouco, que passei a
noite de ontem convivendo com meus mortos. É por isso também que,
às vezes, eu tenho dificuldade de sair desse meu estranho mundo de
sonhos cheios de sangue para voltar à realidade cotidiana. E é por isso,
afinal, que, às vezes, despertando desses sonhos, sinto na boca um
gosto de sangue, misturado ao sal das lágrimas. É que acabei de beijar
um desses meus mortos mais chegados, assassinado nas duras
refregas e vinditas do Sertão. Beijei-o no momento em que, num gesto
de despedida, de bênção ou de perdida afeição familiar, ele inclinava
para mim seus pobres cabelos ou suas pobres mãos ensanguentadas.
(SUASSUNA, 1977, p. 77)

Para Seligmann-Silva:
a literatura de testemunho como a realizada por alguém que sobreviveu
– contrariamente à literatura-denúncia, reportagem – é marcada pela
fragmentação e impossibilidade de desenhar um contexto que deveria
acomodar o ―texto‖ criptografado na memória do autor (ou da sociedade).
O termo ―cripta‖ não é arbitrário aqui: segundo Nicolas Abraham, a
memória do trauma vive como que encapsulada em uma cripta, ela não
consegue estabelecer relações com o nosso presente, senão por meio
de uma hiperliteralidade que não comunica nada, apenas aponta para o
evento em si, melhor dizendo para a ruptura. (SELIGMANN-SILVA,
2003, p. 41)

Para Seligmann-Silva a memória do trauma vive encapsulada e só
consegue estabelecer relações com o presente por meio de uma hiperliteralidade.
No caso de Quaderna, poderíamos dizer que a tentativa não é a de estabelecer

uma relação com o presente e sim com o passado, com sua infância, através do
sonho e do devaneio.

Capítulo IV

M

emórias confabuladas

A fantasia não está contraposta
à memória, mas nela se apóia e dispõe seus dados em novas e novas
combinações.
Ulpiano Bezerra de Meneses

4.1 Narração de infortúnios a guisa de memorial
Hobsbawn (1998) diz que se não há nenhum passado satisfatório sempre é
possível

inventá-lo.

É

preciso

que

nos

detenhamos

sobre

uma

das

particularidades do personagem analisado: Quaderna é um personagem com
características picarescas.
O chamado romance picaresco28 caracteriza-se, segundo Mario González,
(1988) como sendo:
a pseudo-autobiografia de um anti-herói que aparece definido como
marginal à sociedade; a narração das suas aventuras é a síntese crítica
do processo de tentativa de ascensão social pela trapaça; e nessa
narração é traçada uma sátira da sociedade contemporânea do pícaro.
(p.42)

Desta forma, o pícaro pode ser definido como um narrador-personagem
que vive da trapaça, que rejeita o trabalho e que se utiliza de uma linguagem,
geralmente coloquial, para narrar suas aventuras e desventuras. É um anti-herói
que consegue resolver ―quase‖ todos os seus conflitos de maneira humorística. O
pícaro assemelha-se aos lendários bobos da corte que eram os ―cerimoniários‖
das festas e que conseguiam, de maneira inteligente, divertir o rei e a corte,
muitas vezes criticando os mesmos.
No caso do Brasil teríamos os neopícaros (termo criado por Mario
González) e entre alguns de seus representantes estariam Leonardo de Memórias
de um Sargento de Milícias, de Manuel Antonio de Almeida; Macunaíma de Mário
de Andrade e Quaderna de A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna.
A novidade do Romance da Pedra do Reino é que o projeto alternativo de
seu protagonista é literário. Na verdade Quaderna pretende, através da literatura,
erguer seu castelo e se tornar o ―Rei do Brasil‖. Para González (1988), o

28

O romance picaresco nasceu na Espanha entre meados do século XVI com a obra anônima O
Lazarilho de Tormes. Já no fim do século XVI foi publicado em Madri o segundo romance
picaresco de que se tem notícia: O Guzmán de Alfarache (1599) de Mateo Alemán. O Guzmán
conquistou êxito excepcional na época, êxito tal que levou alguém a se utilizar do pseudônimo de
Mateo Luján de Sayavedra, fraudando o projeto de Alemán. Em 1626, a obra de Francisco de
Quevedo, História de la vida del Buscón, ou o Buscão, é impressa sem a autorização de seu autor.
Esses são os três representantes da origem desse gênero.

Romance d‟A Pedra do Reino de Ariano Suassuna, publicado em 1971, não pode
ser reduzido a uma imitação do modelo clássico, pois
a aproximação é válida a partir do anti-herói que realiza suas aparições
metalinguisticamente, já que ao mesmo tempo em que narra o seu
projeto anti-heróico de escrever a epopeia em que ele ocuparia o lugar
central, está escrevendo o romance que o realiza como escritor. (p.74)

Diferentemente de Leonardo, que é um adepto da vadiagem, e de
Macunaíma, que decretou o ócio como lema com sua famosa expressão ―Ai, que
preguiça!‖, Quaderna possui profissões que permitem a ele um ócio remunerado.
Quanto a mim, incapaz de cavalarias, meu Pai me destinou à carreira
eclesiástica, que, podendo me levar até o posto de Bispo, poderia me
tornar Príncipe da Igreja, dignidade quase tão alta quanto a dos Reis,
meus antepassados. Por isso fui enviado ao vetusto Seminário da
Paraíba, onde entrei, já taludo, aos 21 anos, em 1918, sendo expulso em
1923. Mas, em 1924, com a ascensão do prestígio político de meu
Padrinho, terminei nomeado Bibliotecário, Tabelião e Coletor, o que me
proporcionou um ócio remunerado de fidalgo-de-toga, ainda insuficiente,
porém já mais consentâneo com meu sangue real. (SUASSUNA, 2006, p
178)
- Meus doze irmãos formam, aliás, Sr. Corregedor, um lote de
Guerreiros que orgulharia qualquer Rei! Num certo dia, importantíssimo
para mim, eu chegara à conclusão de que, legítimos ou bastardos, todos
os Quadernas eram Fidalgos, e decidi jamais consentir que nenhum de
nós exercesse ―qualquer profissão vil de Burguês‖, como diz Samuel.
Lembrei-me de que todos nós, filhos de meu Pai, éramos um pouco
Vaqueiros, caçadores, Cantadores etc. Podíamos, portanto, nos manter,
todos, meio ociosos, meio criminosos, meio vagabundos e donos de
nossas ventas, como todos os Fidalgos e Cavaleiros que se prezem! Era
o único jeito de nos mantermos à altura da nossa linhagem, numa
sociedade em que sobram poucas profissões-nobres, na estreita
margem de atividades que a propriedade rural deixa. Foi por causa
dessa decisão minha, Excelência, que nenhum Quaderna trabalha para
filho da puta nenhum! Proibidos pelo consuetudinário-fidalgo da família,
nenhum Quaderna tem patrão nenhum que exija de nós as obrigações e
os trabalhos que têm os industriais, os comerciantes e outros
desgraçados e danados Burgueses com vocação de burro de carga!
Todos nós só temos profissões livres, ociosas e marginais de Fidalgos!
(SUASSUNA, 2006, p. 385)

Além de poeta-escrivão, bibliotecário, jornalista, literato oficial de banca
aberta, astrólogo, consultor sentimental, rapsodo e diacevasta do Brasil,
Quaderna também é proprietário da casa-de-recursos a ―Estalagem à Távola
Redonda‖ e chefe-organizador das Cavalhadas da Vila de Taperoá. O ser

organizador das festas da Vila, com o auxílio de seus doze irmãos bastardos29
(seus Doze Pares de França) propicia a Quaderna uma diversão ociosa e fidalga
e que ainda contribui para imprimir na imaginação do povo taperoaense suas
imagens gloriosas de Cavaleiros do Sertão. Talvez esse acúmulo de atividades
fidalgas seja uma maneira de acumular títulos, os quais ele provavelmente
acredita contribuírem para dar-lhe certo status, colocando-o em uma posição
acima dos demais: ele gosta de ser, ou melhor, de aparentar ser alguém
importante e para manter isso, muitas vezes, ele finge, mente, trapaceia. E o fato
de ele ser o narrador contribui muito para isso, pois isso permite que ele manipule
o diálogo com os outros personagens, em especial com o Juiz Corregedor. Tal
fato também contribui para que ele busque comover os leitores, como se
buscasse entre eles, principalmente entre o público feminino, alguma alma
generosa.
Sim! Nesse estranho processo, a um tempo político e literário, ao qual
estou sendo submetido por decisão da Justiça, este é um pedido de
clemência, uma espécie de confissão geral, uma apelação – um apelo ao
coração magnânimo de Vossas Excelências. E, sobretudo, uma vez que
as mulheres têm sempre o coração mais brando, esta é uma solicitação
dirigida aos brandos peitos das mulheres e filhas de Vossas Excelências,
às brandas excelências de todas as mulheres que me ouvem.
Escutem, pois, nobres Senhores e belas Damas de peitos brandos,
minha terrível história de amor e de culpa; de sangue e de justiça; de
sensualidade e de violência; de enigma, de morte e disparate; de lutas
nas estradas e combates nas Caatingas; história que foi a suma de tudo
o que passei e que terminou com meus costados aqui, nesta Cadeia
Velha da Vila Real da Ribeira do Taperoá, Sertão dos Cariris Velhos da
Capitania e Província da Paraíba do Norte. (SUASSUNA, 2006, p.35)

29

Nas cavalhadas organizadas por Quaderna, no Cordão Encarnado estão: Virgolino Pinagé
Quaderna que, na vida civil, é Cantador, fazia o papel de Roldão. Sílvio Junco-Brabo Quaderna,
que é Vaqueiro e rabequista, fazia o papel de Oliveiros. Bento Guará-Vieira Quaderna, que é
Tangerino e boiadeiro, era Gui de Borgonha. Euclides Seriema Quaderna, Almocreve, era Ricarte
da Normandia. Matias Maciel Carnaúba Quaderna, Santeiro e Imaginário, era Urgel de Danoá. E
Gregório Camaçari Quaderna, fotógrafo e Poeta, era Guarim de Lorena.
No Cordão Azul estão: Joaquim Braz Quaderna, tipógrafo do Suplemento literário, enigmático,
charadístico e zodiacal de Quaderna na Gazeta de Taperoá, era Bosim de gênova. Augusto
Maracujá Quaderna, Cavalariano, era Tietri de Dardanha. Antônio Papacunha Quaderna, tocador
de pífano e Pintor das bandeiras e santos das procissões, era Duque de Nemé. Rubião TimbiraTejo Quaderna, fazedor de fogos e Fogueteiro, era Hoel de Nantes. Taparica Pajeú-Quaderna,
cortador de madeira, Riscador e tipógrafo-ajudante, era Gerardo de Mondifér. E por último, o irmão
predileto de Quaderna, Malaquias Nicolau Pavão Quaderna, aguardenteiro, conquistador,
folheteiro e Cambiteiro, no papel do guerreiro e heróico Lamberto de Bruxelas!

Como bom fingidor, Quaderna usa de sua esperteza para trapacear e entre
suas maiores vítimas estão seus mestre e rivais, o Dr. Samuel e o Professor
Clemente: meu plano era obter deles, aos poucos, sem que nenhum dos dois
pressentisse, a receita da Obra da Raça, para que eu mesmo a escrevesse,
passando a perna em ambos. (SUASSUNA, 2006, p. 192) Além do Corregedor a
quem ele enrola ao máximo para não se comprometer: era uma pergunta direta,
perigosa e à qual eu não podia responder com muita precisão, de modo que
procurei tergiversar. (SUASSUNA, 2006, p. 348)
Bakhtin (1998) ao dissertar sobre as funções do trapaceiro, do bufão e do
bobo no romance, esclarece que:
tais personagens trazem consigo para a literatura, em primeiro lugar,
uma ligação muito importante com os palcos teatrais e com os
espetáculos de máscaras ao ar livre, elas se relacionam com um certo
setor particular, mas muito importante para a vida na praça pública; em
segundo lugar (...) a própria existência dessas personagens tem um
significado que não é literal, mas figurado: a própria aparência delas,
tudo o que fazem e dizem não tem sentido direto e imediato, mas sim
figurado e, às vezes, invertido. Não se pode entendê-las literalmente,
elas não são o que parecem ser; finalmente, em último lugar – que
também provém do anterior -, a existência delas é o reflexo de alguma
outra existência, reflexo indireto por sinal. Elas são os saltimbancos da
vida, sua existência coincide com seu papel; aliás, fora desse papel, elas
não existiriam. (p. 275-276)

Bakhtin (1998) esclarece ainda que o riso de tais personagens assume o
caráter público da praça do povo e, com isso, cria-se um modo particular de
exteriorização do homem por meio do riso paródico. Na sequência, Bakhtin inicia
uma reflexão sobre o romancista. Para o teórico, as máscaras do bufão e do bobo
vêm em socorro do romancista no ―desmascaramento‖ da vida representada, o
que está intimamente ligado ao sentido figurado de toda a imagem do homem e
de seu aspecto alegórico que possui um importante significado no romance: a
denúncia de todo o convencionalismo falso nas relações humanas.
Para Bakhtin (1998):
esta luta contra as convenções é prosseguida pelo romance numa base
mais profunda e radical. Além disso, a primeira linha, a linha da
transformação do autor, utiliza-se das figuras do bufão e do bobo (que
não compreendem a convenção deplorável da ingenuidade). Na luta
contra o convencionalismo e a inadequação de todas as formas de vida

existentes, por um homem verdadeiro, essas máscaras adquirem um
significado excepcional. Elas dão o direito de não compreender, de
confundir, de arremedar, de hiperbolizar a vida; o direito de falar
parodiando, de não ser literal, de não ser o próprio indivíduo; o direito de
30
conduzir a vida pelo cronotopo intermediário dos palcos teatrais, de
representar a vida como uma comédia e as pessoas como atores; o
direito de arrancar as máscaras dos outros, finalmente, o direito de tornar
pública a vida privada com todos os seus segredos mais íntimos. (p. 278)

No caso de Quaderna e de seu próprio criador, o escritor Ariano Suassuna,
poderíamos dizer que eles se dão o direito de representar a vida como um
espetáculo de circo. Quaderna diz que sempre se considerou ―um cruzamento de
Rei e Palhaço‖, já para Ariano, o circo é
uma das imagens mais completas da estranha representação da vida, do
estranho destino do homem sobre a terra. O Dono-do-Circo é Deus. A
arena, com seus cenários de madeira, cola e papel pintado, é o palco do
mundo, e ali desfilam os rebanhos de cavalos e outros bichos, entre os
quais ressalta o cortejo do rebanho humano – os reis, atores trágicos,
dançarinas, mágicos, palhaços e saltimbancos que somos nós.
(SUASSUNA, 2008b, p. 209 - 210)

4.2 O Circo e o Sonho
Segundo Braulio Tavares (2007):
ao situar sua obra frente ao Regionalismo nordestino, Ariano sempre
procurou distinguir seus textos dos romances veristas, neonaturalistas,
presos a uma tentativa de descrição ―objetiva‖ da Realidade. ―O que eu
busco‖, diz ele, ―é a realidade transfigurada‖. Nesse processo de
transfiguração entram o Mito, o sonho, a imaginação, a justaposição
repentina entre o ambiente externo e o universo pessoal do autor, o qual
enxerga nesse ambiente tudo quanto projeta de dentro de si mesmo,
como se fosse uma Lanterna Mágica. (p. 76-77)

Uma das referências emblemáticas dessa realidade transfigurada de que
fala Ariano é o universo do circo, em especial o circo dos anos 30, que trazia
representações teatrais, os chamados ―dramas‖, e até o cinema.
De acordo com Tavares (2007):
algumas das peças que o menino Ariano viu nessa época foram
montadas pelo ator itinerante Barreto Júnior (1903-1983), chamado o
Rondon do Teatro Brasileiro, que viajava pelo interior do País com sua
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O termo cronotopo refere-se, segundo Bakhtin (1998), à interligação fundamental das relações
temporais e espaciais artisticamente assimiladas na literatura. (p. 211)

trupe, montando peças em espaços improvisados. Uma das montagens
vistas por Ariano foi Deus lhe Pague, cujo autor, Joracy Camargo (18981973), ocupou a cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras, a mesma
que Ariano viria a ocupar em 1990. (p. 32)

Vejamos o relato do próprio Ariano, em entrevista concedida à revista
Vintém, presente no ABC de Ariano Suassuna de Braulio Tavares:
veja bem, o meu interesse por teatro surgiu no circo. Porque eu fui um
menino sertanejo, do interior, e os primeiros espetáculos de teatro que
eu vi foram no circo. (...) Vi um grupo de teatro mambembe e ambulante
de um ator chamado Barreto Júnior que andava por esse Nordeste todo
aí, apresentando comédias de costumes da década de 20 e de 30. No
circo eu conheci também um palhaço chamado Gregório, que me
marcou muito. Quando eu tomei posse na Academia Brasileira de Letras,
em 1990, fiz um elogio a ele, como uma das pessoas que me
influenciaram. Eu tenho por mim que essas coisas, junto com os folhetos
de cordel, foram muito importantes na minha formação de dramaturgo.
Quando eu resolvi depois ser um escritor de teatro, eu não quis imitar
nem o teatro alemão e nem o francês nem o americano, aí foi que eu
parti para a literatura de cordel, para ver se por ali eu podia me inspirar.
(p. 32-33)

Agora vejamos um trecho do texto O teatro, o circo e eu:
Nos circos da minha infância, havia figuras importantíssimas de homens
e mulheres. Havia o Dono-do-Circo, que se vestia um pouco como um
Capitão de Cavalo-marinho e que dirigia o espetáculo. Havia mulheres
que eu achava belíssimas, as equilibristas do arame ou dos cavalos,
moças que usavam saiotes, meias até as coxas e sombrinha na mão,
como se fossem versões sertanejas e pobres das dançarinas do balé
tradicional. Depois elas reapareciam, como atrizes e dançarinas, nas
peças trágicas ou cômicas e nas pantomimas que encerravam o
espetáculo. Havia o Mágico e o Palhaço. Às vezes, o Palhaço era o
próprio Dono-do-Circo, caso em que se fundiam nele a venerável
tradição do ―Chefe dos Comediantes‖, de Plauto ou da comédia latina, e
a importante figura do nosso ―Velho do Pastoril‖, também Palhaço e
Diretor, com seu espetáculo dionisíaco, no qual se fundem, como em
todo o grande teatro, o canto, a poesia, o jogo, a mímica, a música, os
diálogos e a dança. (...)
Já declarei várias vezes que sou um Palhaço e Dono-de-Circo frustrado.
Meu trabalho de escritor, de professor, de falso profeta fraco e
pecaminoso, de cangaceiro sem coragem, de organizador de
espetáculos armoriais de música e dança, de cavaleiro sem cavalo e de
criador de cabras sem terra, não passa da tentativa de organização de
um vasto Circo. Assim, se aqui, por acaso, aparecem às vezes, numa
espécie de ressurreição do folhetim, os figurantes grotescos ou
dramáticos da farsa e tragédia da Política, ou se surgirem personagens
ficcionais que tenho inventado ao longo de 30 anos de trabalho literário,
serão, todos esses, os atores ambulantes, mágicos, reis, dançarinas,
―guerreiros-brincantes‖, palhaços e equilibristas de meu Circo. E sempre
que escrever sobre os pintores de papel e criadores das roupagens de

meu ―espetáculo ideal‖ que estou pensando – esse espetáculo meio
circense e desarrumado ao qual se dedicam minha vida e minha
imaginação meio extraviadas, tentando imprimir-lhe alguma ordem e
beleza, para colocá-lo, como um espelho, diante do Circo do mundo.
Faz muito tempo tomei consciência de que, tanto como escritor quanto
como criador do Quinteto Armorial ou da Orquestra Romançal Brasileira
– cujos concertos sempre procurei transformar num misto de música e
espetáculo no qual eu funcionava como chefe dos comediantes; tanto
escrevendo romances ou peças, quanto na qualidade de criador do Balé
Armorial do Nordeste, da Orquestra Popular do Recife, estava eu na
verdade recriando na Arte o circo que não pudera ter na vida.
(SUASSUNA, 2008b, p. 209-211)

Na entrada principal do livro-espetáculo A Pedra do Reino de Ariano
Suassuna, somos recepcionados com a seguinte fala:
Romance d‘A Pedra do Reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta.
Romance-enigmático de crime e sangue, no qual aparece o misterioso
Rapaz-do-Cavalo-Branco. A emboscada do Lajedo sertanejo. Notícia da
Pedra do Reino, com seu Castelo enigmático, cheio de sentidos ocultos!
Primeiras indicações sobre os três irmãos sertanejos, Arésio, Silvestre e
Sinésio! Como seu Pai foi morto por cruéis e desconhecidos assassinos,
que degolaram o velho Rei e raptaram o mais moço dos jovens
Príncipes, sepultando-o numa Masmorra onde ele penou durante dois
anos! Caçadas e expedições heróicas nas serras do Sertão! Aparições
assombratícias e proféticas! Intrigas, presepadas, combates e aventuras
nas Caatingas! Enigma, ódio, calúnia, amor, batalhas, sensualidade e
morte! (SUASSUNA, 2006, p. 27)

Tal e qual na entrada do livro-espetáculo História d‟O Rei Degolado nas
Caatingas do Sertão.
Às autoridades e ao Povo em geral: Dizem de tudo aquilo que é bom e
gostoso: ―Ou é pecado, ou engorda, ou faz mal à saúde.‖ Pois bem:
leiam o Romance d‘O Rei Degolado – segunda parte da Obra que é o
Castelo sertanejo e a Catedral perigosa da nossa Raça – e estarão lendo
o único livro do mundo que apresenta pecados, crimes, crueldades,
amores poéticos e lascivos, combates, lutas, cavalgadas e outras coisas
prazerosas, e, apesar disso, não engorda, não faz mal à saúde e, ainda
por cima, salva a alma de todos os fiéis Católicos-sertanejos! O livro
contém: As Infâncias de Quaderna, O Decifrador, no Sertão da Paraíba!
O Príncipe Esverdeado e seu crime sem prazer! As caçadas de Arésio!
Nascimento, vida, morte e educação, Sorte, símbolo e ressurreição de
Sinésio, O Alumioso! Genoveva Moraes, a Donzela nobre e morena que
se banhava, nua, nos riachos sertanejos! Viuvez e estranha tarde de
núpcias do Rei barbado e profético da Legenda Ensanguentada do
Sertão! A Guerra de Doze, travada em 1912, com seus combates nas
Caatingas, estradas e serrotes sertanejos! Vida, paixão e morte de um
Fidalgo raizeiro e astrologista do Sertão paraibano! O início do sonhoso
amor de Sinésio, O Alumioso, e de Quaderna, o Decifrador, por Dona
Heliana, a-dos-olhos-verdes, e Helena Margarida, a-dos-olhos-claros! A
Guerra da Coluna, de 1926, com as lutas e combates do Capitão Luís

Carlos Prestes contra os Sertanejos! A Guerra de Princesa, com a
revolução de 1930, e a Guerra do Verde e do Vermelho, com O Sedutor
do Sertão e as guerrilhas sertanejas contra o Presidente João Pessoa!
Aventuras, infortúnios, desaventuras, pérfidas intrigas, presepadas,
sangrentas epopeias, e folhetos de Amor, de Sensualidade, de profecia e
de Morte! (SUASSUNA, 1977, p. 2)

O tom de oralidade nos apresenta o espetáculo ou, melhor dizendo, o
romance, que se anuncia de forma dramática, enfatizando as tensões emocionais
e os acontecimentos trágicos. Tom que nos remete ao picadeiro onde seu
anfitrião, com sua famosa frase de efeito ―respeitável público!‖, vem chamar a
atenção da plateia para os números que ali serão apresentados. Quaderna é um
desses personagens que surgem do folhetinesco ―espetáculo ideal‖ de Ariano.
- É, sim senhor! Havia o tesouro, e eu organizei, mesmo, um Circo para
que nós todos pudéssemos viajar pelo Sertão, com Sinésio, O Alumioso,
meu sobrinho, o Rapaz-do-Cavalo-Branco! Desde menino que eu era
entusiasmado com circo, por causa do "Circo Arabela" e do "Circo
Estringuine" que andavam por aqui, com moças equilibristas de coxas
maravilhosas, com Onças, com fitas de Cinema e peças de Teatro. Foi
num Circo que eu vi uma fita, A Carne, com aquela mulher
extraordinária, Isa Lins. Foi aí que travei conhecimento com Grácia
Morena, mulher de cara sexual, que aparecia com ousados decotes
abertos, entre os peitos. Vi O Guarani, que depois, como A Carne, leria
sob forma de romance. Vi Sangue de Irmãos, de Jota Soares, "filme de
aventuras, de costumes sertanejos". Vi Reveses, de Chagas Ribeiro, que
me deixou entusiasmadíssimo, porque nele apareciam cavalos e
Vaqueiros, como nos romances sertanejos cavalarianos e bandeirosos.
No "Circo Arabela", porém, o que mais me entusiasmava não eram
propriamente os Cavaleiros, fazendo piruetas em cima de cavalos. Era a
própria Arabela, mulher belíssima, de coxas nuas, com as calças
aparecendo, em cima do arame ou equilibrando-se em cima dum cavalo.
Vi-a fazendo um número em que ela se espichava em cima de uma
Onça e depois a Onça se espichava em cima dela. Foi no Circo que vi
um teatro maravilhoso, uma peça chamada O Terror da Serra Morena,
com assunto tirado de um "folheto". E vi os Palhaços, com o Palhaço
Sabido e o Palhaço Besta, de fofa e de gola branca. Mas, sobretudo, foi
no Circo que eu e Arésio, pela primeira vez, conhecemos mulher, numa
noite, depois do espetáculo. Arésio, com seu prestígio de rapazinho rico
e vigoroso, conseguiu duas moças do arame, a mais bela para ele, a
menos bela para mim, de modo que nós fomos iniciados nos camarins,
com as luzes apagadas, separados apenas por cortinas, pelas paredes
de pano que serviam aos cubículos. Depois, quando me tornei adulto,
tornei-me Chefe de cavalhadas, de autos-de-guerreiros, de bumba-meuboi, de nau-catarineta, etc. Mas tudo isso vive parado, só aqui na Vila.
Por isso, eu sonhava em me tornar dono de Circo. O Circo era o jeito
que eu tinha de transformar toda essa Literatura, todo esse Teatro de rua
em Literatura-de-estrada, isto é, uma Literatura cavaleira e epopéica,
que nos tornasse, a todos nós, heróis errantes pelas estradas e
caatingas do Sertão, como o Valente Vilela! (SUASSUNA, 2006, p. 452453)

Sempre tive vontade de ter um Circo, e a hora é essa! Nós contaríamos
com a ajuda de meus irmãos, que têm, todos, algumas habilidades.
Alguns deles são tocadores de rabeca e pífano: será a orquestra! Se a
tropa que veio com Sinésio é mesmo de Ciganos, alguns devem saber
fazer piruetas e proezas em cima de cavalos. Outros, deitarão cartas.
Das partes de dramas, comédias e tragédias, eu me encarrego, com o
‗cavalo marinho‘, o ‗mamulengo‘, a ‗nau-catarineta‘, etc. Comprometo-me
também a levar um ‗pastoril‘, formado com as mulheres-damas do RóiCouro que frequentam a minha Távola Redonda. Assim, poderemos
viajar de graça, divertindo-nos e, ainda por cima, tendo algum lucro, com
acomodações para todo mundo e fazendo todas as expedições
necessárias ao encontro do testamento. (SUASSUNA, 2006, p. 606-607)

Como podemos ver, para Quaderna, o circo não é só uma imagem
emblemática. O circo é parte de sua formação teatral, cinematográfica e literária,
como também de sua iniciação à ―homência‖, e, como todo bom pícaro, não
poderia o circo deixar de ser uma forma de levar vantagem. Mas, o mais
importante é pensar que o circo é o jeito que ele tem de transformar, ou seja, de
recriar, de inventar e dar cores e brilhos à realidade afoscada do Sertão. É sendo
o Dono-do-Circo que ele pode também cumprir vários papéis dependendo de sua
necessidade. É sendo o Dono-do-Circo que ele pode agir ora como Palhaço
Sabido, passando a perna em seus mestres e rivais; ora Como Palhaço Besta, se
fazendo de inocente diante do Juiz Corregedor; ora como Mágico, criando
imagens ilusórias e ora como Equilibrista tentando se desviar dos golpes do
infortúnio, além de ser o Dono, ou seja, o mandante, o chefe-organizador de todos
esses ―atores ambulantes‖ e ―guerreiros-brincantes‖ que desfilam, fazem piruetas,
dançam, fazem palhaçadas e tentam se equilibrar nesse picadeiro sonhoso e
literário.

4.3 Memória enquanto confabulação
Segundo Fentress (2007), a ―memória confabulatória‖ (termo muito familiar
aos psicólogos), não só existe como ela é algo normal, porém, naturalmente, os
adultos não gostam de ouvir que suas memórias são fantasias. As pessoas que
não conseguem estabelecer a diferença entre o real e o imaginário costumam ser
tachadas de loucas ou de mentirosas. Mas será que nosso cérebro é capaz de
distinguir uma coisa da outra? Segundo Fentress (2007) não, porque isso não é
tarefa do nosso cérebro. Para ele essa é uma tarefa socialmente mediada e, além

disso, o que faz a memória humana diferente é a nossa habilidade em
conceitualizá-la em termos de ideias que linguisticamente podemos expressar.
(p. 41) Segundo esse autor, o que ordena a nossa memória é a sua estrutura
retórica, dirigida pelo emocional, e é por isso que nos empenhamos em
confabulações retóricas – porque desejamos ver as coisas de certo jeito e então
nos lembramos delas assim. (FENTRESS, 2007, p. 41)
Vejamos o trecho a seguir:
lembro-me de um Circo que passou aqui por Taperoá, o ―Circo
Estringuine‖, montando duas peças de teatro que eles tinham tirado de
―folhetos‖. Chamava-se uma A Vida é Sonho, e a outra O Terror da Serra
Morena. Não me lembro mais delas com muita exatidão: misturei os dois
enredos na minha memória, porque todas as duas eram bonitas e
parecidas, com Reis, bandidos, emboscadas, venenos, Princesas
raptadas etc. (...) Nunca as esqueci porque meu Mestre de cantoria,
João Melchíades, depois do espetáculo foi pedir cópia delas. Eram duas
―décimas‖ exatamente iguais as que o genial Leandro Gomes de Barros
usava, feitas também ―em sete pés‖ e com as rimas nos mesmos
lugares. Vou recitá-las do jeito que me vêm à memória:
Sonha o Rico na riqueza
que cuidados lhe oferece,
sonha o Pobre que padece
na miséria e na pobreza!
Sonha o que busca a Beleza,
sonha o que luta e pretende,
sonha o que agrava e ofende
e, no Mundo, em conclusão,
todos sonham o que são,
coisa que ninguém entende!
Eu sonho que estou aqui
de cadeias carregado,
e sonhei que, em outro estado,
como Príncipe vivi!
Que é a Vida? Um frenesi!
Que é a Vida? Uma ilusão!
Uma sombra, uma ficção,
e o bem mais belo é medonho,
pois toda a Vida é um Sonho,
E os sonhos, sonhos são
(SUASSUNA, 1977, p. 76-77)

Conforme podemos perceber o personagem Quaderna diz que nunca se
esqueceu das peças do circo Estringuini. No entanto, ele mistura os dois enredos
de forma a transformá-los em um único, o qual recita como lhe vem à memória.
Isso se deve ao fato de que as imagens armazenadas mentalmente estão

impregnadas de sentidos. E para recuperar essas imagens e sensações desse
―paraíso perdido‖, para entrar nos tempos fabulosos, é preciso ser sério como
uma criança sonhadora. (BACHELARD, 2009, p. 113)
A recorrência da temática do circo e do sonho parece querer enfatizar a
importância dessas duas imagens. Quaderna confabula não só seu passado, mas
a sua própria realidade na tentativa de torná-la um pouco mais bela e menos
áspera. E isso se faz necessário por Quaderna ser um Sertanejo, e é com mais
dureza que as Divindades Castanhas do Sertão tratam seus devotos.
Maria

Aparecida

Lopes

Nogueira

(2002),

considera

Quaderna

um

personagem emblemático, pois representa um dos tipos mais importantes
existentes no sertão nordestino: o chamado “amarelinho”, homem do povo, que
enfrenta as adversidades da vida com astúcia. (p. 30)
Segundo Bellenger (1987):
a palavra fabuladora rompe o pacto social pelo abuso de confiança. O
persuasor que a utiliza fazendo-se passar pelo que não é, assimilando
seus fantasmas com a realidade, espera chegar aos seus fins nas
circunstâncias em que suas disposições naturais, apenas, e os fatos, o
fariam fracassar. A fabulação tem relação com a mentira social quando o
persuasor não se contentando em embelezar o real e com os efeitos
espetaculares, busca uma vantagem, tornando-se interessante aos olhos
dos outros. (p. 29)

Quaderna como um personagem que apresenta características de um
―amarelinho‖, é antes de tudo um estrategista e como um sertanejo, é antes de
tudo, um forte31 ou daqueles que procuram tornar a loucura da vida alguma coisa
de suportável, de literariamente aceitável e epopeicamente belo. (Suassuna,
1977, p. 73) E é por isso que o circo e o sonho são também formas de enganar o
infortúnio, de levar algum tipo de vantagem e ainda, se possível, de se divertir.
Quaderna está ligado a dualidades, ele une e mescla conceitos. Os dois
rochedos gêmeos na região da Serra do Reino, entre os estados da Paraíba e de
Pernambuco, que simbolizam as torres de seu castelo mítico, simbolizam esse
aspecto de sua personalidade. Dual e forte: um sertanejo e um ―amarelinho‖.
Dom Pedro Dinis Ferreira-Quaderna:
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Expressão utilizada por Euclides da Cunha na obra Os Sertões.

no seu próprio nome, um encontro e entre o popular Dom Diniz, o
cantador; e o considerado erudito Dom Pedro II – é possível observar
32
outras dualidades: O Brasil Real e o Brasil Oficial , o sagrado e o
profano, o arcaico e o moderno, a literatura oral e a escrita, o local e o
universal. (LEMOS, 2006, p. 108)

Carlos Newton Júnior ao falar sobre pontos de semelhança entre a
personalidade de Quaderna e de Félix Krull (personagem do romance As
Confissões do Impostor Félix Krull, de Thomas Mann), no artigo intitulado
Quaderna, aprendiz e impostor, esclarece que o fato de ambos serem escritores,
cada qual ocupado em narrar a sua história de vida, garante os mascaramentos e
simulações, pois tudo o que sabemos deles (ou quase tudo) advém das suas
próprias confissões:
qualquer pessoa, ao ser instigada a contar a sua vida, ―melhora‖ o seu
passado e termina por falsificá-lo, muitas vezes agindo de modo
inconsciente. Isto ocorre, em primeiro lugar, porque a nossa memória é
seletiva – somente armazenamos aquilo que nos interessa armazenar.
Em segundo lugar, devido à importância desempenhada pelo motivo
estético durante todo e qualquer processo narrativo. Quando alguém
conta uma determinada história, o faz tentando seduzir ao máximo o seu
público ouvinte. Não se pode menosprezar, assim, o poder da Beleza
como elemento formativo em nossas construções retrospectivas da
realidade.
Pois bem: se isso é verdade para qualquer pessoa, e se toda história de
vida, de certo modo, é um produto literário, uma versão construída pela
recordação e que não corresponde ao caráter real dos acontecimentos, o
que não dizer da autobiografia de um escritor, alguém que conhece a
fundo o ofício de narrar e possui a intenção de fazer Literatura? É com
extrema cautela, portanto, que devem ser lidas determinadas
afirmações, tanto da parte de Quaderna quanto de Félix Krull, de que
contam suas vidas sem esconder nada do leitor, ―com absoluto rigor
histórico‖ e ―absoluta veracidade‖. Quase sempre, esse declarado apego
à verdade nada mais é do que uma forma refinada de mentira, um
artifício do qual lançam mão para quebrar as fronteiras entre a verdade
histórica e a verdade poética e melhor conduzirem o leitor para dentro do
seu jogo. (NEWTON JÚNIOR, 2002)

32

As expressões ―país real‖ e ―país oficial‖ foram criados segundo Ana Paula Lemos (2002) por
Machado de Assis em uma crônica de jornal publicada em 1870. Dizia ele que o país real é bom e
revela os melhores instintos e que o país oficial é caricato e burlesco. Segundo a autora, Ariano
Suassuna trabalha esses conceitos em toda a sua obra. No entanto, como explica a autora, ao
contrário do que se pode imaginar, falar desse Brasil Real não é só falar do Brasil Rural; e falar da
cultura popular brasileira não é só falar de terra e sertão. É também falar disso. E é essa cor local
que ele quer destacar através da carnavalização, das cavalhadas e do circo.

4.4 Dom Pedro Dinis Ferreira-Quaderna, “O Fabuloso”
Neste tópico explicitaremos algumas questões ―fabulosas‖ da origem e da
constituição do personagem Quaderna. Para isso, iremos expor algumas
curiosidades acerca de sua criação além de refletirmos sobre a pertinência do
nome Pedro. Esclarecemos que não faremos uma análise sobre a constituição de
seu nome completo: Dom Pedro Dinis Ferreira-Quaderna, pois na obra A Pedra
do Reino, Quaderna narra toda a sua ascendência nobre indicando a recorrência
do nome Pedro em sua família além de esclarecer detalhadamente de quem
herdou seus sobrenomes. Assim sendo, não achamos necessário repetir tais
informações aqui.
Logo de início é importante dizer que tal fidalguia, garantida pelo título
―Dom‖, é um acréscimo do próprio personagem por considerar todos os brasileiros
fidalgos. Pois o sonho de Quaderna é misturar os Fidalgos ibérico-brasileiros com
os Fidalgos brasileiros negro-vermelhos, mostrando assim que a nossa gloriosa
História do Brasil é uma Epopeia da gota-serena! Além disso, que outro título
seria mais adequado para denominar o Rei e Profeta do Quinto Império e da
Pedra do Reino do Brasil e Sumo Pontífice da Igreja Católico-sertaneja?
Em entrevista concedida em julho de 2010, Ariano esclarece como surgiu o
nome Quaderna:
o nome Quaderna surgiu de duas coisas [dentro de um jeito
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engraçado] . Eu queria primeiro prestar uma homenagem a Lima
Barreto, eu pensei em chamá-lo de Quaresma, mas depois eu achei que
iria confundir as coisas, seria uma confusão. E ele não era Quaresma,
ele era outra pessoa. Então eu coloquei outro nome. Primeiro, eu não
sei se você se lembra, o escudo dele é esquartelado e tem uma
quaderna de crescentes vermelhos. Quaderna heraldicamente são 4
crescentes unidos pela ponta e ele fez ... Quer dizer, no brasão tem uma
quaderna com um veado preto no meio. Que ele até fica meio cismado.
Ele diz: veado é um bicho meio assim... Pois bem, aí são duas coisas, eu
botei o nome Quaderna porque é uma referência a quaterna. Porque o
nome quaterna, do latim, em português é quaderna, significa quatro. Na
forma original, a forma da quaderna é quatro elementos formando um só.
Então Quaderna tem alguma coisa de Clemente, alguma coisa de
Samuel, alguma coisa dele Quaderna e alguma coisa de Ariano
Suassuna. Então como o nome Suassuna terminava em ―na‖, ele teve o
nome Quaderna, entre outras coisas, por causa disso. Ficou claro?
Então Dinis Quaderna. Pedro por causa de pedra, porque o nome pedra
que é muito importante, ele diz lá: alguém para me entender tinha que
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O trecho dentro de colchetes está um pouco incompreensível. Não tenho certeza se a
expressão foi realmente utilizada pelo escritor.

saber o que era uma pedra. A pedra [incompreensível]. E Dinis por
causa do rei Dom Dinis de quem ele pretende descender. (grifo nosso)

Segundo Carlos Newton Júnior, no artigo intitulado

Primeiras Notícias de

Quaderna34, toda a origem do Romance d‟A Pedra do Reino encontra-se num
manuscrito datado de 19 de julho de 1958 e intitulado A Desaventura de Sinésio, o
Alumioso, Príncipe da Bandeira do Divino do Sertão. Em tal manuscrito o nome
completo de Quaderna era Dinis Henriques Cipriano Quaderna. Ainda segundo
Newton Júnior, é impossível precisar quando Dinis Henriques Cipriano Quaderna
passou a chamar-se Pedro Dinis Ferreira-Quaderna. Pois entre Sinésio, o
Alumioso e o Romance d‟A Pedra do Reino, o único registro conhecido de
Quaderna encontra-se no original datilografado de O Sedutor do Sertão ou O
Grande Golpe da Mulher e da Malvada, datado de 1966, que fora originalmente
escrito como roteiro de filme O Sedutor do Sertão é protagonizado por Malaquias
Pavão, o mesmo personagem que, n‘A Pedra do Reino, reaparece como
Malaquias Pavão-Quaderna, o predileto dos irmãos bastardos de Pedro Dinis.
Pedro em latim significa pedra. Vejamos o trecho, lembrado por Ariano, em
que Quaderna explica ao Juiz Corregedor a importância da palavra pedra:
minha história só será entendida integralmente por uma pessoa para
quem a palavra ―pedra‖ representasse tudo o que significa para mim.
Uma pessoa que, ao ouvir dizer ―pedra‖, entrasse imediatamente num
Reino, pobre mas reluzente, e onde havia pelo menos quatro tipos de
pedra: enormes pedrouços brancos e meio transparentes, de cristal ou
mármore, ajuntados e disseminados nos ―tabuleiros‖ por entre pés de
xiquexique, a modo de reluzentes ossuários; as pedras meio arenosas
das encostas e dos riachos, incrustadas de malacachetas, e que, em
menino, eu julgava serem pepitas de ouro e de prata; os seixos
amarelos, roxos e vermelhos dos riachos menores; e finalmente os
grandes Lajedos, que ora me pareciam enormes lagartos petrificados
pelo Sol, ora, por influência dos ―casos‖ e ―histórias‖ que os Vaqueiros e
Cantadores me contavam, as entradas fortificadas de estranhos
Castelos, ou ‖moradas‖ subterrâneas: eu acreditava que, se dissesse
certas palavras desconhecidas, a mim sopradas por lagartos
desenhados ou entalhados nas pedras pela estranha Raça Cariri, o
Lajedo se abriria, não para me revelar simplesmente a entrada do
Castelo, mas para me abrir seu próprio interior sagrado, onde, vencida a
dura crosta cinzenta de granito, eu encontraria, aprisionados por grades
de diamantes, Arcanjos de quartzo e de cristal-de-rocha, que me
revelariam o sentido do Mundo. (SUASSUNA, 1977, p. 80)
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Esclarecemos que o referido artigo, publicado originalmente em A União, João Pessoa, 15 e 16
de junho de 2002 (Caderno ―Estante‖ Especial, em homenagem aos 75 anos de Ariano Suassuna,
p.4-5), foi gentilmente enviado por e-mail pelo autor.

Na entrevista de 16 de fevereiro de 2011, ao ser perguntado sobre a
importância da simbologia da ―pedra‖ para Quaderna, Ariano responde o seguinte.
Ah, essa é para mim também. Esse é um traço que eu tenho em
comum com ele. Eu não sou megalomaníaco como ele, espero que não
seja pelo mesmo. Mas, a palavra pedra para mim, Lucimara, é muito
forte. Está certo? É, começa pelo seguinte, eu dou uma importância ao
Cristo enorme, e o Cristo parece que, nisso eu sou parecido com ele,
porque eu não sei se você se lembra, se algum de vocês é evangélico
me perdoe, mas eu não sei como é que uma pessoa lê o Evangelho e
não aceita o Primado de Pedro. Porque eu acho a coisa mais clara do
mundo, para quem lê o Evangelho. Você veja, ele disse para Pedro: ―Tu
és pedra.‖, porque o nome Pedro é o masculino de pedra, não é? Em
português não soa muito não, mas em francês é a mesma palavra, pierre
é pedra. O nome Pedro vem de pedra. ―Tu és Pedro e sobre esta pedra
eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra
ela.‖ Isso diz o Cristo quando fala a São Pedro. Então você veja como
ele dava importância à palavra pedra. Ele mudou o nome de São Pedro,
porque o nome de São Pedro era Simão. Foi a partir daí que ele passou
a se chamar Pedro. Bom, além do mais eu sou de um sertão
35
pedregosíssimo. Tem pedra lá mesmo, de verdade e aqui tem um
capítulo que até explica e que eu ainda aceito. Você se lembra de um
momento que tem aqui que ele diz que, para entendê-lo, só uma pessoa
que soubesse o que é pedra? (grifo nosso)

Como podemos perceber, a simbologia da pedra está intimamente ligada,
tanto para o autor quanto para o personagem, à questão do sagrado: a fundação
de um reino, de uma catedral, de um castelo, de uma igreja. No entanto, a
simbologia da pedra também está intimamente ligada ao fato de ser sertanejo. O
Sertanejo, esse homem que se mistura à árida geografia, espinhenta e
pedregosa. A título de ilustração para posteriormente propormos algumas
reflexões seguem os poemas A educação pela Pedra e o O Sertanejo falando,
ambas de João Cabral de Melo Neto (1997):
A Educação pela Pedra
Uma educação pela pedra: por lições;
para aprender da pedra, frequentá-la;
captar sua voz inenfática, impessoal
(pela de dicção ela começa as aulas).
A lição de moral, sua resistência fria
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Ariano faz referência ao livro História d‟O Rei Degolado nas Caatingas do Sertão: ao Sol da
Onça Caetana.

ao que flui e a fluir, a ser maleada;
a de poética, sua carnadura concreta;
a de economia, seu adensar-se compacta:
lições da pedra (de fora para dentro,
Cartilha muda), para quem soletrá-la.
Outra educação pela pedra: no Sertão
(de dentro para fora, e pré-didática).
No Sertão a pedra não sabe lecionar,
e se lecionasse, não ensinaria nada;
lá não se aprende a pedra: lá a pedra,
uma pedra de nascença, entranha a alma. (p. 7, grifos nossos)

O Sertanejo falando
A fala a nível do sertanejo engana:
as palavras dele vêm, como rebuçadas
(palavras confeito, pílula), na glace
de uma entonação lisa, de adocicada.
Enquanto que sob ela, dura e endurece
o caroço de pedra, a amêndoa pétrea,
dessa árvore pedrenta (o sertanejo)
incapaz de não se expressar em pedra.
Daí porque o sertanejo fala pouco:
as palavras de pedra ulceram a boca
e no idioma pedra se fala doloroso;
o natural desse idioma fala à força.
Daí também porque ele fala devagar:
tem de pegar as palavras com cuidado,
confeitá-la na língua, rebuçá-las;
pois toma tempo todo esse trabalho. (p. 4, grifos nossos)

A começar pelas lições da educação pela pedra: a de moral - sua resistência
fria ao que flui e a fluir; a de poética – sua carnadura concreta e a de economia –
a de adensar-se compacta. Talvez isso pareça algo estranho e distante para nós,
não-sertanejos, que não temos entranhada em nossa alma uma pedra de
nascença. Pensemos então em dois sertanejos: Ariano e Quaderna. Pensemos
em apelidos que Ariano ganhou como, por exemplo, o de ―Dom Quixote Arcaico‖,
por andar lutando contra os moinhos de vento da globalização. Pensemos nas
críticas que ele recebe por se recusar a utilizar celulares, computadores e todas
essas parafernálias tecnológicas que nos são apresentadas a cada dia. Por
escrever e reescrever seus livros à mão ou em máquinas de escrever. Por só se
vestir com roupas feitas por uma costureira popular por puro patriotismo, como
um Policarpo Quaresma. Há uma passagem do livro de Lima Barreto (1997),
intitulada A lição de violão, em que alguém na repartição, suspirando, diz: ―Ah!

Meu Deus! Quando poderei ir à Europa!‖ (p. 17) Eis que o Major Policarpo não se
conteve e assim retrucou: ―Ingrato! Tens uma terra tão bela, tão rica, e queres
visitar a dos outros! Eu, se algum dia puder, hei de percorrer a minha de princípio
ao fim!‖ (p.17) Tal passagem fez lembrar uma história36 que Ariano
recorrentemente comenta em sua aula-espetáculo. Certa vez, quando jovens,
dois amigos de Ariano conseguiram para ele uma vaga para fazer um curso de
literatura em Paris. Já estavam cuidando do passaporte quando um deles disse
para Ariano: ―Você tem que ir porque, sem um curso na Europa, nenhum escritor
brasileiro pode conhecer verdadeiramente o Brasil.‖ Indignado, na mesma hora,
Ariano cancelou a viagem. E até hoje nunca saiu do Brasil, nem para ir a Portugal,
o único país da Europa onde o povo tem, como nós, o bom senso de falar
português. (SUASSUNA, 2008c, p. 268)
Tal lição de resistência aos estrangeirismos pode ser observada quando
nosso personagem Dom Pedro se declara o verdadeiro Rei Castanho do trono do
Brasil, e fala com desprezo daquele outro Pedro estrangeirado, aquele português
da Casa de Bragança. Tal lição de resistência também pode ser observada pela
predileção de Quaderna em se valer das palavras de geniais escritores brasileiros
como o Comendador Francisco Benício das Chagas, o Doutor Pereira da Costa37
e o Doutor Antônio Áttico de Souza Leite38. E também pelo fato de Quaderna
valorizar o espírito corajoso, galopeiro, desembandeirado, de esconjuro e de
festa, do Povo brasileiro ao propor a síntese entre o Cordão Azul de José de
Alencar e o Cordão Vermelho de Aluízio Azevedo.

36

Tal história transformou-se em um texto chamado Desaforo, o qual é parte integrante do
Almanaque Armorial de Ariano Suassuna organizado por Carlos Newton Júnior.
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Tanto o Comendador Benício das Chagas quanto o Doutor Pereira da Costa publicaram artigos
sobre o episódio sebastianista ocorrido na Serra do Rodeador no município de Bonito, em 18191820. Tais informações foram retiradas da obra Paraíso Terreal: a rebelião sebastianista na serra
do Rodeador – Pernambuco – 1820 de autoria de Flavio José Gomes Cabral. Disponível em:
http://books.google.com.br/books?id=rNFNJSnJWGIC&printsec=frontcover#v=onepage&q&
f=false Acesso em: 14 set. 2011.
38

Autor de Memória sobre a Pedra Bonita, ou Reino Encantado, na comarca de Vila Bela,
província de Pernambuco escrita em 1874. Publicada originalmente no Rio de Janeiro em 1875 e
reproduzida em 1903 na Revista do Instituto Arqueológico e Geográfico de Pernambuco, vol. XI, n°
60, p. 217-248. Fonte: VALENTE, Waldemar. Misticismo e região: aspectos do sebastianismo
nordestino. Recife: MEC, 1963

A fala a nível do sertanejo engana. As palavras vêm como que confeitadas,
recobertas por um glacê liso, mas por debaixo, o caroço duro e ulcerativo, para
lembrar ao sertanejo que a pedra é parte de si. Diferentemente de Dom Quixote,
com sua loucura, vendo gigantes ao invés de moinhos de vento, um castelo ao
invés de uma venda, exércitos de cavaleiros aos invés de rebanhos de ovelhas,
castelães ao invés de estalajadeiros e damas da nobreza ao invés de prostitutas,
Quaderna sabe a realidade que o cerca:
a cada instante e a cada pessoa que cruzávamos, Clemente me
mostrava como os sertanejos eram feios, pobres, enfezados, tristes,
desdentados ou com os poucos dentes enegrecidos pelo fumo, mal
enjambrados, foscos, malmanhados, carifranzidos, taciturnos e
degradados pelas duras condições em que tinham vivido desde o
nascimento. Isso, quando àqueles que tinham escapado à verdadeira
mortandade que a eles sucedia ao nascer ou nos primeiros meses de
vida. Eram, todos, sobreviventes, e as terríveis condições de vida da
pobreza terminavam sempre transformando tais sobreviventes em
pessoas mal desenvolvidas, pequenas, retorcidas e ásperas, muito
parecidas com os diminutos, magros e feios cavalos sertanejos ou com
os vegetais anões, tortos, nodosos e espinhentos das Caatingas,
vegetais que, segundo ele, ―Euclydes da Cunha vira muito bem,
marcados, reduzidos no tamanho e tornados todos pardos, esgalhados e
parecidos, pelos estigmas da luta contra o Sol ardentíssimo, o ar
terrivelmente seco e o solo áspero, duro, pedregoso e árido do quasedeserto sertanejo.‖ (Diário de Pernambuco, 3 abr. 1977 – grifos do autor)

No entanto, Quaderna acredita que seria espécie de covardia ficar a se
lamentar. Por isso ele busca na arte e no riso formas de transformar a dura
realidade que o cerca:
- Vossa Excelência está cometendo uma grande injustiça contra mim!
Se tenho até agora procurado narrar minha vida, ao senhor e à
Margarida, no tom de Cavalaria épico-risadeira que adotei ontem, foi
somente por pudor: eu não acho que meus problemas pessoais sejam
assunto de interesse e lamentação, nem para mim nem para os outros.
Por isso, desde o dia no qual resolvi fazer minha Epopeia, decidi fazer
dessa Obra e castelo um misto de Cantiga e Espelho - algo que
refletisse a cavalhada do jogo da Vida, com o Sol faiscando nos cristais
das pedras; e que, ao mesmo tempo, fizesse tudo – inclusive o mal, o
feio, a morte e o desordenado da vida – brilhar no aço e na prata da
superfície, polida a sangue e esmeril. É que eu, Sr. Corregedor, sou uma
dessas pessoas que procuram tornar a loucura da vida alguma coisa de
suportável, de literariamente aceitável e epopeicamente belo, como o Sol
queimando as lágrimas e neutralizando, na medida do que me é
possível, o perigo, a fome, a degradação, a injustiça, o desespero e a
insânia inerentes ao mundo como os homens o fizeram.
(SUASSUNA,1977, p. 73)

Segundo Bakhtin (1993), em uma das obras-primas do grotesco romântico,
Rondas Noturnas, de Bonawentura, encontramos opiniões muito significativas
sobre o riso na boca de um guarda-noturno. Num determinado ponto o
personagem explica o riso: Haverá no mundo meio mais poderoso para opor-se
às adversidades da vida e do destino! O inimigo mais poderoso fica horrorizado
diante desta máscara satírica e a própria desgraça recua diante de mim, se me
atrevo a ridicularizá-la! (p. 33)
A atitude de Quaderna, em relação ao riso, aproxima-se da atitude em
relação ao riso no Renascimento, a qual, segundo Bakhtin (1993), pode ser
caracterizada da seguinte maneira:
o riso tem um profundo valor de concepção do mundo, é uma das formas
capitais pelas quais se exprime a verdade sobre o mundo na sua
totalidade, sobre a história, sobre o homem; é um ponto de vista
particular e universal sobre o mundo, que percebe de forma diferente,
embora não menos importante (talvez mais) do que o sério; por isso a
grande literatura (que coloca por outro lado problemas universais) deve
admiti-lo da mesma forma que ao sério: somente o riso, com efeito, pode
ter acesso a certos aspectos extremamente importantes do mundo.

Assim, poderíamos dizer que o riso, a arte e o sonho são os ingredientes
fundamentais da receita do confeito liso e doce com o qual Quaderna camufla a
pedregosa e ulcerativa amêndoa da realidade, confabulando assim, sua infância,
suas memórias e seu presente.

Capítulo V

M

emórias gloriosas

O passado legitima. O
passado fornece um pano de fundo mais glorioso a um presente que não tem
muito o que comemorar.
Eric Hobsbawm

5.1 Jacobe Pancrácio Borralho: o Reino Errante
Num certo dia do ano de 1900, Quaderna então com apenas 3 anos de
idade, deixa-se ser levado, seduzido pelo brilho dos vidrilhos coloridos do chapéu
do Cigano Anacleto Pereira de Brito Borralho, pai daquele cigano Praxedes que,
naquele 1° de junho de 1935, chegou a Taperoá como Sargento-Mor das tropas
do Rapaz-do-Cavalo-Branco. Aí começa a infância ―ciganesca‖ de Quaderna que
durou até 1907, quando ele estava com 10 anos.
- Assim, apesar de vivermos, naqueles anos de 1900 a 1907, uma
existência quase selvagem, numa vida suja e extraviada, a gente do
Cigano Anacleto não deixava de nos preparar, a nós, meninos da tribo,
para o dia glorioso em que entraríamos numa Vila. De minha parte, por
instinto, eu me preparava cuidadosamente para essa estreia com a qual
sonhava. Aos dez anos, já sabia encamaçar admiravelmente um baralho
e dar cambalhotas por cima das cordas e arames. Preparava-me
cuidadosamente para quando chegasse afinal o momento glorioso de
podermos primeiro surpreender, e depois encantar e enganar, nas feiras,
os Sertanejos embasbacados, de quem, depois disso, poderíamos furtar
impunemente dinheiro, cabras, batatas, milho, farinha e outros produtos
de seu trabalho. Esses meus dotes de palhaço, jogador e pelotiqueiro
deixavam boquiabertos meus pequenos companheiros ciganos de
infância. Desde pequeno que eu já revelava mais dotes de saltimbanco e
decifrador do que mesmo de Guerreiro. (Diário de Pernambuco, 13 jun.
1976)

Segundo Benito Bisso Schmidt (2000), muitos autores buscam na infância e
na adolescência dos personagens das narrativas biográficas evidências de traços
presentes em sua identidade adulta, como se tais personagens estivessem
predestinados ao que viriam a se tornar.

Tal ideia, de acordo com Schmidt,

indicaria claramente a busca da coerência e da linearidade nas histórias de vida.
Ariano

seria

um

desses

autores

que

acreditam

nessa,

digamos,

predestinação, pois como ele relatou em entrevista de 16 de fevereiro de 2011:
é que eu acho que não se pode conhecer ninguém sem conhecer a
infância da pessoa. Eu acho que a infância, para um escritor, pelo
menos, é a época mais importante. É até os 15 anos, mais ou menos,
que se forma o universo literário e interior de uma pessoa que queria se
dedicar a escrever romance. Eu acho que é a época em que se forma o
universo mítico, se é que é assim que se pode dizer, do escritor.

Vale lembrar que estamos falando do universo mítico de nosso epopeieta
Dom Pedro Dinis Ferreira-Quaderna. Podemos perceber que a vertente palhaço e

a vertente picaresca de Quaderna tiveram início nessa fase ―ciganesca‖ de sua
infância. No entanto a questão de ser coerente ou não, pouco importa para o
nosso personagem. Afinal como ele mesmo diz quem sabe, o que na memória de
uma pessoa, é sonho, e o que é realidade? (Diário de Pernambuco, 27 jun. 1976)
Pormenores como a cronologia e os acontecimentos medíocres da parda
realidade pouco importam para o seu estilo régio. Mas, para agradar ao Juiz
Corregedor, para que ele não perca o fio de sua história, às vezes Quaderna usa
um pouco de cronologia histórica, que é sempre indispensável às Epopeias que
se prezam. (Diário de Pernambuco, 27 jun. 1976)
O estilo régio de Quaderna parece dialogar com o universo cigano. O
universo mágico desses personagens sem destino, sem ponto fixo, meio
anacrônicos, tradicionais, mesmo que dessa tradição não se possa saber a
origem. Ana Maria Clark Peres (1999), ao dissertar sobre a metáfora dos ciganos,
esclarece o seguinte:
a indefinição os acompanha desde o início. Não se sabe ao certo a sua
origem, tampouco o que perseguem. (...) Se não se recupera
plenamente sua origem e não se limita seu caminho, o que prevalece é a
itinerância e mobilidade, uma circulação incessante, deslocamento
contínuo, assim como os próprios relatos de sua trajetória. (...) Mistério,
fascínio e magia rondam os ciganos errantes. Em cenários fabulosos,
eles atuam, incansáveis. Carentes, perseguindo miragens, desejantes,
surgem sem cessar. E se instalam provisoriamente numa cidadezinha
antiga. A sua indefinição parece então justificar-se: não tendo
características bem delineadas, é possível que se instalem neles afetos
os mais diversos, tela em branco em que se projeta a fantasia. (p. 104)

Para Nicole Martinez (1989):
Como a psicologia coletiva dos tsiganos e dos ciganos é determinada
pelo lugar que eles ocupam na sociedade, só a sociologia do imaginário
pode dar um sentido coerente à multiplicidade heterogênea das formas
culturais observadas nos diferentes meios. A exclusão os proíbe de
passar os limites do espaço socializado, impedindo-os de adotar as
normas temporais escolhidas pela sociedade num determinado
momento. (...) Os componentes culturais são o resultado de empréstimos
feitos ao acaso ao longo dos séculos e dos países. Os comportamentos
anacrônicos se inserem num contexto sociológico cuja dimensão
temporal, comum aos excluídos e às sociedades sem futuro, é limitada
ao passado. (p. 85)

Da mesma forma que a exclusão impede os ciganos de passar para o
espaço socializado, Quaderna, por ser um personagem literário, está impedido de
ultrapassar o limite que separa ficção de realidade. Por essa razão, poderíamos
dizer que tanto os ciganos como os personagens se permitem não adotar as
normas da realidade, permitindo-os serem anacrônicos, misteriosos e fascinantes.
A palavra indefinição também poderia ser usada para Quaderna pela
dificuldade de classificá-lo em uma categoria. Isso se deve, talvez, ao fato de ele
ter definições em excesso. Já refletimos no capítulo anterior sobre as várias
ocupações assumidas por Quaderna. Além disso, Quaderna se diz possuidor de
sete personalidades, cada uma recebendo um nome relativo à sua função. A
começar pelo nome Jacobe Pancrácio Borralho, seu nome entre os ciganos,
escolhido pelo Cigano Anacleto para que sua ―real‖ identidade não fosse
descoberta. Como Quaderna fora raptado por vingança, era melhor manter sua
identidade em segredo. Esse nome terminou por fornecer dois dos sete nomes
que ele tem para batizar as sete personalidades:
- Anos depois, Sr. Corregedor, quando organizamos nosso Circo, eu,
como Palhaço e Velho-de-pastoril era Dom Pancrácio. Como quengo
errante e cigano da estrada, eu era Jacobe, - ou Jacobito, como também
fui chamado. Como Rei e herdeiro do sangue de meu Pai, era Dom
Pedro IV. Quando me batia a tentação do Deserto e da profecia, eu era
Pedro, o Profeta, ou Pedro, o Eremita. Como Soldado e guerreiro do
Regimento dos Coletes-de-Couro, era o Capitão Dinis Castanho. Como
astrólogo, era Quaderna, O Decifrador. E como figura dos espetáculos
aqui da rua, eu era Carlos Magno - nos dias de Cavalhada - ou então
era Capitão Ferreira, Rei do Bumba-meu-boi e do Auto de Guerreiros
dos Caboclos-de-lança de Taperoá. (Diário de Pernambuco, 20 jun.
1976)

Vimos, então, que foi na tribo do Cigano Anacleto que Quaderna aprendeu
várias habilidades que contribuíram para a sua formação como palhaço e figura
de espetáculos populares assim como de decifrador. Uma figura importante que
merece ser aqui mencionada é Sebastiana de Almeida, ou Mãe Bastiana, mulher
do Cigano Anacleto, sua mãe-de-criação entre os ciganos, a qual o criou na
companhia de seu único filho, um menino chamado Praxedes que era mais ou
menos da sua idade.

Em pouco tempo – acho que ali pelos sete anos - eu já sabia ler mãos,
dançar ao som da rabeca e dos tambores, andar na corda-bamba, dizer
sortes com o Baralho como fazia minha Mãe adotiva, trançar um laço,
um cabresto ou um rebenque com tiras de couro-de-bode e outras
habilidades e velhacarias. Aprendera com Mãe Bastiana várias
invocações e orações, as quais, depois, me viriam a ser muito úteis em
minha existência de Decifrador. Ela me ensinava tudo o que sabia:
negava-me apenas acesso a um segredo astrológico e horoscopal que
guardava ciumentamente, um folheto velho e sujo que eu sabia chamarse ―O Testamento da cigana Esmeralda‖. Assim eu posso dizer sem
vanglória, Sr. Corregedor, que antes de atingir os dez anos, eu já era
mais astucioso, esperto e ladrão do que um rapaz das cidades aos
dezoito. Se não fossem os maltratos e as crueldades do Cigano
Anacleto, eu viveria perfeitamente feliz com os Ciganos. (Diário de
Pernambuco, 13 jun. 1976)

De acordo com Nicole Martinez (1989) a adivinhação foi, durante muito
tempo, uma atividade de sobrevivência que permitiu às mães das famílias ciganas
ganharem o dinheiro da refeição diária. Ainda segundo a autora, mulheres e
crianças exercitavam-se muito cedo nas fazendas: a “previsão do futuro” era um
pretexto, com os destinos, as curas de doentes, os objetos a benzer e exorcizar
para obter dinheiro, cereais e roupas. (p. 49)
E assim nosso multi-habilidoso personagem foi não só iniciado, mas
formado, pela vertente estradeira, meio circense, meio trambiqueira, meio
horoscopal e vidente no universo mítico e misterioso dos ciganos.

5.2 Tia Filipa, Sá Maria Galdina e o Cantador da Borborema: o Reino da
Poesia
Eu ouvia, decorava e cantava inúmeros folhetos e romances que me
eram ensinados por Tia Filipa, por meu Padrinho-de-crisma João
Melchíades Ferreira e pela velha Maria Galdina, uma velha meio
despilotada do juízo, que nos frequentava. (SUASSUNA, 2006, p. 89)

Estes são os responsáveis por apresentar Quaderna ao Reino da Poesia
Popular: a austera tia, Dona Filipa Quaderna, o velho primo, Mestre de cantoria e
Padrinho-de-crisma, João Melchíades Ferreira da Silva, e a velha Maria Galdina
que também era conhecida por três apelidos: Sá Maria Galdina, Galdina Gato e
Sá Maria do Badalo, pelo fato de ser da família Gato e de morar no ―Badalo‖, uma
região de Taperoá onde, segundo Quaderna, só dá doido. A velha Maria Galdina
e Tia Filipa tornaram-se amigas quando descobriram que ambas gostavam de

umas velhas cantigas que somente elas sabiam. Vejamos o que Quaderna nos
fala de Tia Filipa:
Vossas Excelências só poderiam entender a influência que teve sobre
mim essa minha Tia Filipa, se conhecessem ambos, tia e sobrinho. Digo,
hoje, depois de muito refletir a respeito disso, que, em menino, eu amava
demais minha Mãe, a suave e bondosa Maria Sulpícia. Mas, admirar,
mesmo, eu admirava era minha Tia Filipa, que no dia em que estava
azeitada, tomava umas quatro ou cinco lapadas, montava num cavalo
brabo, atravessava a feira quebrando as louças de barro espalhadas no
chão, e dava tapa até na cara dos valentes. Eu, que nascera e me criara
admirando as caçadas, as cavalgadas, os tiroteios, as brigas de facas e
outras cavalarias e heroísmos sertanejos, tinha a desgraça de ser mau
cavaleiro, mau caçador e mau brigador. (...) Ora, foi Tia Filipa quem me
criou, depois da morte de minha Mãe, Maria Sulpícia. Sendo o mais
moço dos filhos legítimos de meu Pai, eu era o predileto de minha Tia, e
muitas das coragens que me vi obrigado a praticar na vida, eu as fiz com
medo dela. Não podia eu permitir que Tia Filipa descobrisse um covarde
em seu sobrinho predileto, um homem sem talento e sem sustança, um
sujeito que não podia montar muito tempo a cavalo sem assar a bunda e
inchar os dois joelhos de uma vez. (...) Por isso, quando surgia uma
questão qualquer que, segundo os códigos particulares dela, estava
empenhada ―a honra dos Quadernas‖, lá ia eu, apavorado, a
contragosto, procurando me fazer o mais parecido possível com a
imagem que ela guardava de mim. (SUASSUNA, 2006, p. 85)

Foi Tia Filipa quem ensinou a Quaderna a Cantiga de La Condessa que
tanto o deixou intrigado. Tia Filipa era quem, aos sábados, o levava para a feira,
ficando até o dia seguinte para assistir à Missa. E era nessas feiras que, às
vezes, podiam-se ver festejos e manifestações populares como as Cavalhadas,
fundamentais também para a formação de nosso personagem.
Agora vejamos o que Quaderna fala de seu Padrinho-de-crisma:
João Melchíades era um Cantador conhecido em todo o Sertão. Para
assinar seus folhetos, adotava o orgulhoso cognome de ―O Cantador da
Borborema‖, em homenagem à serra sagrada da Paraíba. Tinha sido
Soldado na ―Guerra dos Canudos‖, em 1897, lutando sob as ordens do
então Tenente-Coronel Dantas Barretto. Depois, fizera parte das tropas
que tinham ido ocupar o Acre, conquistado pelas tropas irregulares de
nordestinos de Plácido de Castro. Fora, depois, reformado no posto de
Cabo, voltando então para a Paraíba, terra sua, e acolhendo-se à
proteção do homem poderoso do Cariri, meu Padrinho, Dom Sebastião.
Este deu morada ao velho Cantador perto da casa da Fazenda, onde
João Melchíades não tinha obrigações, vivendo do soldo de Cabo e da
renda dos seus folhetos e cantadas. (SUASSUNA, 2006, p. 89-90)

João Melchíades, seguindo o exemplo de seu antigo Mestre, Francisco
Romano, da Vila do Teixeira, instalara na fazenda Onça Malhada uma Escola-de-

Cantoria e foi nela que Quaderna, juntamente com Marcolino Arapuá, Severino
Putrião e Lino Pedra-Verde aprenderam a arte, a memória e o estro da Poesia.
Eis um dos sábios ensinamentos do Cantador da Borborema:
O Mundo é um livro imenso, que Deus desdobra aos olhos do Poeta!
Pela criação visível, fala o Divino invisível sua Linguagem simbólica. A
Poesia, além de ser vocação, é a segunda das sete Artes e é tão
sublime quanto suas irmãs gêmeas, a Música e a Pintura! Vem da
Divindade a sua essência musical. Mas, meus Senhores, ninguém queira
tomar como Poesia qualquer estrofe, pois há muitas Poesias sem
estrofes e muitíssimas estrofes sem Poesia... Ser Poeta, não é somente
escrever estrofes! Ser Poeta é ser ―geníaco‖, um ―filho assinalado das
Musas‖, um homem capaz de alçar à umbela de ouro do Sol, de onde
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Deus fala ao poeta! Deus fala através das pedras , sim, das pedras
que revestem de concreto o trajo particular da Ideia! Mas a Divindade só
fala ao Poeta que sabe alçar seus pensamentos, primado pela grandeza,
pela bondade, pela glória do Eterno, pelo respeito, pela moral e pelos
bons costumes, na sociedade e na família! Existe o Poeta de loas e
folhetos, e existe o Cantador de repente. Existe o Poeta de estro,
cavalgação e reinaço, que é capaz de escrever os romances de amor e
putaria. Existe o Poeta de sangue, que escreve romances cangaceiros e
cavalarianos. Existe o Poeta de ciência, que escreve os romances de
exemplo. Existe o Poeta de pacto e estrada, que escreve os romances
de espertezas e quengadas. Existe o Poeta de memória, que escreve os
romances jornaleiros e passadistas. E finalmente, existe o Poeta de
planeta, que escreve os romances de visagens, profecias, e
assombrações. (SUASSUNA, 2006, p. 239, grifo nosso)

Segundo Braulio Tavares (2007), o poeta João Melchíades, a quem cabe a
iniciação de Quaderna e de outros garotos na poesia popular, é um dos
pouquíssimos

personagens

que

atuam

diretamente

na

história

e

que

correspondem a uma pessoa real, com a ressalva da transfiguração poética, pois
o Cantador da Borborema real nasceu em 1869 e faleceu em 1933, não podendo
assim tomar parte dos acontecimentos de 1935, como a Chegada do Rapaz-doCavalo-Branco.
Ainda segundo Tavares (2007), o cantar poemas memorizados não era
privilégio de cantadores profissionais. Pessoas idosas, principalmente mulheres,
sabiam de cor longos poemas que elas chamavam de ―cantigas velhas‖. Tais
mulheres serviram de inspiração para o trabalho criativo de Ariano sendo aqui
representadas pelas personagens Tia Filipa e Sá Maria Galdina.
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Observem que novamente a palavra ―pedra‖ aparece na narrativa. E mais uma vez ela aparece
estabelecendo uma ligação com o sagrado.

De acordo com Sylvia Molloy (2003), frequentemente se associa a cena de
leitura a um mentor. A autora nos esclarece que no século XIX, a figura é em
geral um homem, porque a leitura estaria associada aos homens e à autoridade.
No entanto, apesar de as mulheres não estarem diretamente associadas à cena
da leitura e nem serem vistas como figuras de autoridade aceitáveis elas não
ficavam sem voz. Molloy (2003) explica que em autobiografias do início do século
XIX, as mulheres eram apresentadas como poderosas e úteis contadoras de
histórias. No nosso caso, Tia Filipa reitera essa afirmação.

5.3 Samuel e Clemente: o Reino Literário
Quaderna sofreu a influência, desde a sua infância, de dois homens que
foram como que tutores intelectuais: o Professor Clemente e o Doutor Samuel. A
relação bilateral (mestres e rivais) deve-se ao fato de a convivência de Quaderna
com ambos ser indispensável à sua formação política e literária e lhe garantir
certo status. Por outro lado, eles são ameaças (por terem título acadêmico e
Quaderna não) à sua saga em busca da criação da obra que o tornará o ―Gênio
da Raça Brasileira‖, cargo ainda desocupado e a ser consagrado pela Academia
Brasileira de Letras.
Segundo Quaderna, Samuel só quer aceitar como verdadeiramente
Brasileiros os Fidalgos Ibéricos, enquanto Clemente só aceita os descendentes
de Negros e Tapuias. Samuel e Clemente parecem ser recriações literárias de
escritores como Varnhagen, Gonçalves Dias e Dr. Colaço. Sílvio Romero (1977)
esclarece que antes de Celso de Magalhães:
presidira aos estudos dos escritores nacionais sobre nosso povo um
exagerado sentimento de casta. Segundo suas predileções
anticientíficas, cada um empregava o seu entusiasmo em elogiar uma
das raças, que constituíram a população do país e a deprimir as outras.
Varnhagen, descendente direto dos europeus, acendeu-se de amores
pelos brancos e deprimiu os caboclos; Gonçalves Dias, originário dos
tupis, seguiu rumo contrário. O Dr. Colaço, de Pernambuco, oriundo
proximamente de africanos, tomou a peito a defesa destes. É evidente
que tal método nada tinha de científico. (p. 56, grifos do autor)

Poderíamos dizer que o Dr. Samuel Wandernes, seria parcialmente
inspirado em Varnhagen e o Prof. Clemente Hará de Ravasco Anvérsio seria uma

mesclagem de Gonçalves Dias e Dr. Colaço. Extremistas e arbitrários, os mestres
de Quaderna entram em discussões sobre suas preferências, em especial no
campo literário, pois sendo mestres, tentam ambos influenciar Quaderna, e, como
não conseguem que ele tome partido de nenhum dos dois lados, passam a tratálo com desprezo:
Samuel e Clemente continuavam a me desprezar um pouco. Diziam que,
apesar das lições que me davam, minha Literatura ―era a mais misturada
e de mau gosto do mundo‖. Não me perdoavam a influência que eu
continuava a receber dos ―folhetos‖ e da convivência com ―bêbados,
Cantadores e outros valdevinos‖. Reclamavam contra os romances-desafadeza do Visconde de Montalvão. E, mais do que tudo, contra o culto
que meu Pai tinha a José de Alencar e que passara a mim: eu, tendo
lido, aos quinze anos, os heroísmos e cavalarias de Peri e Arnaldo
Louredo, assim como as safadezas de alcova de Lucíola, fiquei
fascinado e me tornei, também, devoto do autor de O Sertanejo, a quem
Clemente e Samuel consideravam ―um autor de segunda ordem‖.
(Suassuna, 2006, p. 178)

A literatura misturada e de mau gosto de Quaderna nada mais é do que uma
extensão de sua personalidade esquartelada, que se apresenta como uma
―encruzilhada

de antagonismos que lhe permite proclamar-se Monarquista de

Esquerda e outros rótulos que exprimem sua natureza contraditória, duplamente
dual.‖ (TAVARES, 2007, p.145)
As grandes brigas e discussões ocorrem, na sua maioria, entre Clemente e
Samuel, ficando Quaderna em uma posição intermediária entre eles 40. Segundo
Quaderna, a rivalidade existente entre Samuel e Clemente tinha muitas causas
literárias, mas era, principalmente, de natureza política. No entanto:
a luta ideológica travada entre os dois estendera-se do campo
puramente político até o literário, o histórico, o filosófico e até o religioso,
se posso falar assim.
No campo da História, por exemplo, os dois tomavam cada um seu
partido. (...) Na história da Grécia, por exemplo, Clemente tomava o
partido de Sócrates, que, segundo ele, representava o progresso e a
vanguarda política do tempo; e Samuel tomava o dos aristocratas que
envenenaram aquele feio e mal-amanhado Filósofo do povo, dizendo
que Sócrates realmente corrompia a juventude, com sua crítica
40

Para uma reflexão sobre essas discussões culturais, remetemos ao terceiro capítulo de A ideia
de cultura, no qual Terry Eagleton reflete sobre a expressão "guerras culturais", a qual, segundo
ele, ―sugere batalhas campais entre populistas e elitistas, entre guardiões do cânone e partidários
da différence, entre homens brancos mortos e os injustamente marginalizados.‖ (Eagleton, 2005,
p.79).

dissolvente às tradições religiosas e familiares dos gregos. Em Roma,
Clemente tomava o partido de Mário, ―demagogo popular‖, e Samuel o
de Sila, ―tirano aristocrata‖. Ainda em Roma, quando encerravam esta
parte da discussão, o nosso Filósofo era a favor de Brutus, e o Poeta, de
César.
De modo semelhante, tomavam, furiosamente, partido em tudo. A
Sociologia era de esquerda, e a Literatura fortemente suspeita de
direitismo. O ―riso satírico e a realidade‖ eram da Esquerda, a
―seriedade monolítica e o sonho‖, da Direita. A Prosa era da Esquerda e
a Poesia, da Direita. (...)
E assim por diante, em tudo e por tudo. A briga era tão profunda, ia tão
longe que, apesar de ser ateu, o Professor Clemente esquecia
momentaneamente seu ateísmo para tomar partido no seio da própria
Trindade. Dizia ele que detestava o Pai, que, sendo o Deus do deserto,
da violência, dos castigos, das pragas, dos templos de ouro, pórfiro,
crisólida e diamante, dos exércitos com bandeiras, das guerras e das
sarças ardentes, era visivelmente da Direita; o que imediatamente fazia
com que Samuel, apesar de seu Catolicismo ferrenho, por ele mesmo
classificado como ―ortodoxo, antigo, inquisitorial, reacionário e
obscurantista‖, tomasse partido contra o Filho, que era ―claramente
demagogo, favorável à plebe e instigador das lutas de classe‖.
(Suassuna, 2006, p. 254-256)

Analisando o exemplo acima, podemos dizer que a luta ideológica (direita
versus esquerda) travada entre os dois personagens constitui-se a partir de seus
discursos inflamados e de suas preferências partidárias. Segundo Stuart Hall
(2003), o teórico e estudioso do Marxismo, Louis Althusser, na obra A favor de
Marx, define ideologias como sistemas de representação. No entanto, como nos
lembra Hall, devemos tratar a questão com muito cuidado, pois as ideias não
flutuam simplesmente no vazio. Sabemos de sua existência através das práticas
sociais pelas quais elas se materializam. As práticas, constituídas por locais e
aparelhos, é que permitem a concretude das ideologias.
A esquerda versus a direita, o popular versus o erudito, e o fato de um ser
negro (Clemente) e o outro branco (Samuel) servem para ilustrar o embate
travado no campo discursivo. Se tomássemos como exemplo a esfera cultural,
entraríamos na discussão Cultura versus cultura. De acordo com Eagleton:
as mais importantes disputas entre a alta cultura e a cultura popular não
são entre Stravinsky e as telenovelas, mas entre a civilidade ocidental e
tudo aquilo com que ela se defronta em outros lugares. O que ela
enfrenta em outros lugares é cultura – mas, cultura como uma infusão de
nacionalismo, tradição, religião, etnicidade e sentimento popular que,
longe de ser qualificada como cultivo aos olhos do ocidente, é
classificada exatamente como o oposto. (...) O Ocidente é moderno,
mas a religião e a alta cultura a que recorre para se autolegitimar são
tradicionalistas. (Eagleton, 2005, p.120)

Na citação acima percebemos que as discussões no campo cultural
expandem-se para várias outras esferas. Consequência talvez da tão controversa
e complexa definição de cultura. Relacionando o pensamento de Eagleton aos
personagens em questão, constatamos que as discussões no campo cultural
estão além de discussões sobre a atribuição de valores de obras artísticas. A
dimensão é tão ampla que chega a abranger tantas outras esferas quantas forem
necessárias a fim de provocar uma discussão muito mais profunda.
Na citação acima, percebemos a ligação da alta cultura, ou cultura erudita,
ou Cultura, com a tradição. E as comparações sempre ocorrerão a partir do
contraste e da negação. O problema é que, ainda hoje, o eurocentrismo impera
nessas questões. É óbvio que já existe um grande avanço no que diz respeito à
aceitação de manifestações oriundas de países que foram colonizados, mas
ainda há um longo caminho a ser trilhado. O problema é que, como diz Suassuna
(2008a), os europeus se habituaram a considerar sua cultura, isto é, a cultura de
origem grego-latina, como a “cultura”, a cultura padrão, fora da qual só existiam
as exóticas, isto é, as culturas situadas fora do eixo, condenadas ao pitoresco. (p.
153) O ser condenada ao pitoresco talvez seja o motivo que impulsiona as
sociedades marginais a lutarem pelo seu espaço, pelo reconhecimento, pela
legitimação.
No texto a Arte popular no Brasil, Ariano Suassuna (2008a) fala sobre a
capacidade ―dialética‖ do Barroco, capacidade de unir contrastes, o que, às
vezes, permite introduzir o espírito popular na literatura erudita. Esse
estabelecimento de diálogo entre o popular e o erudito é justamente a proposta do
Movimento Armorial encabeçado por Ariano Suassuna na década de 70, mesma
década da publicação do Romance d‟A Pedra do Reino. Suassuna apud Maria
Aparecida Lopes Nogueira (2002) explica que:
O Movimento Armorial pretende realizar uma Arte brasileira erudita a
partir das raízes populares da nossa Cultura. Por isso, algumas pessoas
estranham, às vezes, que tenhamos adotado o nome de ―armorial‖ para
denominá-lo. Acontece que, sendo ―armorial‖ o conjunto das insígnias,
brasões, estandartes e bandeiras de um Povo, no Brasil a Heráldica é
uma Arte muito mais popular do que qualquer outra coisa. Assim, o
nome que adotamos significava, muito bem, que nós desejávamos ligarnos a essas heráldicas raízes da Cultura popular brasileira. (p.113)

Quaderna poderia ser considerado assim um legítimo representante do
armorial.

5.4 O apelo do passado e o mito da infância feliz
Por mais que a narrativa de Quaderna seja apenas um discurso inflamado,
dirigido à nação brasileira, à guisa de defesa e apelo, ela é também uma forma de
se auto-afirmar enquanto indivíduo. Uma forma de se posicionar política e
culturalmente dentro de uma sociedade. Ou talvez seja um modo de se vingar: as
Crônicas feitas por Epopeietas como eu, Homero e Euclydes da Cunha, talvez
sejam, apenas, sucedâneos das punhaladas ou das balas que deveriam ter
vingado os assassinatos da nossa família e da nossa Raça. (SUASSUNA, 1977,
p. 84)
Talvez essa seja a forma que Quaderna encontrou para se vingar dos
assassinos de seu pai e de seu padrinho. Como disse Benjamin, não se pode
rejeitar o apelo do passado. Quaderna não poderá, então, impunemente, rejeitar o
apelo de seus mortos.
E era uma das grandes alegrias da minha vida lembrar-me dele naquele
instante, com o vento agitando levemente sua roupa, enquanto ele
olhava tudo como se o Mundo fosse um lugar belo, grande, austero,
insano e triste, ao mesmo tempo. E tudo aquilo era mais sagrado ainda,
Sr. Corregedor, porque ele olhava era para os lados do Rio que passava
ao largo da casa; Rio que eu ouvia chamar de O Taperoá e que
imaginava, por isso, como se fosse uma Divindade, um deus gigantesco,
deitado nas cabeceiras, e de cuja boca, formando-lhe a barba – às vezes
castanha, às vezes de prata, - saía a água sagrada; Rio estranho, que
parecia castanho e, de repente, tornava-se prateado e desaparecia, e do
qual meu Pai era o dono; como era, e é ainda, apesar de já ter morrido e
a fazenda já pertencer a outros, dono de tudo aquilo que eu vivo
procurando salvar da ruína, reconstruir e reconquistar – dos gados, das
cabras e das pastagens, dos rifles, das pedras e dos punhais, do mato,
das Caatingas e do sol do Sertão. (SUASSUNA, 1977, p. 99)

A ideia de felicidade também está presente na narrativa quadernesca.
Quando, por exemplo, ele evoca as casas com as quais ele adquiriu o sentido da
intimidade, Quaderna fala de cheiros, sensações, brincadeiras, imagens, enfim,
fotografias da memória que ele carrega em sua mente e que o fazem voltar para
épocas distantes.

Os cheiros das duas casas também eram diferentes. Se as paredes das
―Maravilhas‖ eram claras e alegres, as da ―Onça Malhada‖ eram solenes
e austeras, com uma porta interior que ligava a sala à Capela, meio
escura e misteriosa, forrada de madeira e de cedro. (...) Nos dias de
inverno, o gado amanhecia arrepiado mas alegre, com o pelo umedecido
pela chuva ou pelo orvalho noturno; muito cedo, homens friorentos,
vestidos de couro, traziam para a cozinha grandes potes cheios de leite,
vindos do curral, e eles também – como os bodes e como os touros –
umedecidos de orvalho e cheirando a leite e a couro. Lembro-me
perfeitamente do gosto do leite morno, na manhã fria: leite nos potes de
barro, leite nos caldeirões e tachos de alumínio e cobre, leite nos copos,
leite esguichado em nossas canecas sobre o açúcar branco cristalizado,
tudo no curral, entre o hálito cheiroso das vacas, com o cheiro bom, o
calor e a proximidade fraternal dos bichos. (SUASSUNA, 1977, p. 96-97)

Para Bachelard (2009):
as imagens visuais são tão nítidas, formam com tanta naturalidade
quadros que resumem a vida, que têm um privilégio de fácil evocação
nas nossas lembranças de infância. Mas quem quisesse penetrar na
zona da infância indeterminada, na infância a um tempo sem nomes
próprios e sem história, seria sem dúvida ajudado pela volta das grandes
lembranças vagas, como as lembranças dos odores de outrora. Os
odores! Primeiro testemunho da nossa fusão com o mundo. Essas
lembranças dos odores do passado, nós as reencontramos fechando os
olhos. Fechamos os olhos, e assim imediatamente nos pusemos a
sonhar. E ao sonhar, ao sonhar simplesmente, num devaneio sereno,
vamos reencontrá-las. No passado como no presente, um odor amado
constitui intimidade. Há memórias que são fiéis a essa intimidade. Os
poetas vão fornecer-nos testemunhos sobre esses odores de infância,
sobre esses cheiros que impregnam as estações da infância. (p. 131132)

Poderíamos falar não só dos odores, mas dos gostos como o do leite
quente cheio de espuma sobre o açúcar. Ou da carnaúba qual Quaderna e seus
irmãos pediam a seu Pai. A carnaúba, essa fruta que, segundo Quaderna, tem o
gosto parecido com o das ―Maravilhas‖, do tempo em que seu Pai ainda era vivo.
De acordo com Bachelard (1990), essa casa da infância está perdida, não
a habitamos e temos certeza de que nunca mais a habitaremos e, por causa
disso, ela é mais do que uma lembrança, é uma casa de sonhos, uma casa
onírica. Nela encontra-se o apego, a profundidade e o mergulho dos sonhos. Nós
nos “perdemos” nela. Há nela um infinito. Sonhamos com ela também como com
um desejo, como uma imagem que às vezes encontramos nos livros. (Bachelard,
1990, p. 77) Ainda segundo o filósofo francês, gostamos de viver nessa casa que
não existe porque nela revivemos, muitas vezes, sem nos dar conta, uma

―dinâmica do reconforto‖, pois ela nos protegeu, logo, ela ainda nos reconforta.
Talvez por isso Quaderna viva na ânsia de resgatar e reconstruir, como se
retomar a fazenda que foi de seus pais fosse trazê-los de volta juntamente com
todas as sensações de aconchego.
A infância torna-se uma espécie de Pasárgada, um paraíso perdido para
onde Quaderna pode ir sempre que tem vontade. Onde ele foi feliz. Uma
dimensão utópica que ele tenta, em vão, reedificar e recuperar. Resta a ele então
o universo da literatura, em que ele pode ser o Rei.

C

onsiderações finais

Tudo o que eu vinha pensando
na minha doce embriaguez se juntou, então, num sonho só.
Dom Pedro Dinis Ferreira- Quaderna

Ter desenvolvido este trabalho foi algo enriquecedor por vários motivos. Na
época em que se havia traçado as linhas de desenvolvimento do trabalho, eu
pensava que tudo sairia conforme o planejado, porque achava que o fato de
conhecer previamente o corpus traria um pouco de tranquilidade. Grande engano.
Cada vez que voltava à narrativa de Quaderna deparava-me com situações as
quais antes tinham passado despercebidas. Só então entendi que eu conhecia
sim a obra, mas sob outro ponto de vista. Nas leituras anteriores eu não estava
me preocupando com a questão da infância. A nova leitura ligada a essa temática
trouxe muitas surpresas.
Descobri que certas teorias que eu havia pensando em aplicar,
anteriormente, não fariam sentido algum. Mas a grande surpresa desse trabalho
foi o ter tido o contato com Ariano Suassuna. Jamais imaginei que poderia chegar
tão longe. As duas generosas conversas foram esclarecedoras para minha
compreensão, não só da obra, mas da personalidade e da estética do escritor. O
porquê da não conclusão da trilogia fez com que percebêssemos que não
poderíamos buscar Quaderna apenas na obra. Era preciso expandir ainda mais o
corpus que já era extenso. Foi preciso expandi-lo à história da Paraíba e à história
pessoal de Ariano.
Segundo Bakhtin (1997), existe uma prática muito recorrente que busca
extrair um material biográfico de uma obra e, inversamente, em explicar uma obra
pela biografia, contentando-se com uma coincidência entre fatos pertencentes
respectivamente à vida do herói e à do autor. (p. 29) Ora, é bem possível que as
obras dos criadores estejam contaminadas por algum tipo de fragmento
biográfico. A questão é a transposição desse fragmento biográfico para um
fragmento estético. Ou seja, quando esse fragmento biográfico transposto para
uma obra passa a ter um valor estético.
Ariano parece não acreditar nisso ao dizer que, na entrevista de 16 de
fevereiro de 2011, por ter se deixado arrastar pelo que existe de autobiográfico,
resolveu abandonar a obra por considerá-la um erro do ponto de vista literário.
Acontece que, uma vez inseridos em uma obra ficcional, tais fragmentos tornamse automaticamente estéticos e ficcionalizados. Aquele distinto senhor de
bigodes, terno escuro e gravata xadrez, cuja fotografia encontra-se em História do
Rei Degolado nas Caatingas: ao Sol da Onça Caetana, não é mais o Sr. João
Suassuna, pai de Ariano Suassuna, é o Sr. Joãozinho Suarana, que não possui

nenhum grau de parentesco com o personagem Pedro Dinis Ferreira-Quaderna.
Na história ele aparece como um distinto jovem de 25 anos, que em 1911
começava a despontar como um grande astro no céu do Poder, na Paraíba
(SUASSUNA, 1977, p. 22) e que iria se reunir juntamente com representantes de
outras distintas famílias sertanejas na fazenda ―Onça Malhada‖, propriedade do
tio de Quaderna, Dom Pedro Sebastião Garcia-Barretto. O pai de Quaderna é
Pedro Justino Quaderna e sua mãe é Dona Maria Sulpícia Garcia-Barretto. Há
também o personagem João Melchíades, que, por mais que tenha existido um
cantador com o mesmo nome, inserido na obra torna-se uma recriação literária,
assim como as fazendas cujas fotografias também estão inseridas na obra
História do Rei Degolado.
Para Bakhtin (1997):
o autor reflete a posição emotivo-volitiva de seu herói e não a sua própria
atitude para com o herói; esta, o autor a terá concretizado em um objeto,
e não poderia, enquanto tal, ser objeto de análise de uma vivência
reflexiva; o autor cria, mas não vê sua criação em nenhum outro lugar a
não ser no objeto ao qual deu uma forma; em outras palavras, ele só vê
o produto em devir de seu ato criador e não o processo psicológico
interno que preside a esse ato. Assim é, aliás, a natureza da vivência de
qualquer ato criador: ele vive seu objeto e vive a si mesmo no objeto,
mas não vive o processo da sua própria vivência; o trabalho de criação é
vivido, mas trata-se de uma vivência que não é capaz de ver ou de
apreender a si mesma a não ser no produto ou no objeto que está sendo
criado e para o qual tende. Por isso o autor nada tem que dizer sobre o
processo de seu ato criador, ele está por inteiro no produto criado, e só
pode nos remeter à sua obra; e é, de fato, apenas nela que vamos
procurá-lo. (p. 27)

Ariano, muitas vezes, se refere a Quaderna como se ele tivesse vontade
própria. Como se o atormentasse e ditasse para ele as regras. Algo do tipo: eu
vou ser o narrador! Eu quero contar a minha terrível história de amor e de culpa;
de sangue e de justiça; de sensualidade e violência; de enigma, de morte e
disparate; de lutas nas estradas e combates nas Caatingas (SUASSUNA, 2006, p.
35); em suma, uma história da ―gota-serena‖ nunca antes narrada por nenhum
epopeieta brancoso!
Como então lidar com um autor que parece ver, ou melhor, ouvir sua
personagem em outro lugar que não a sua obra? Como lidar com um personagem
que parece se desprender das páginas na qual ele vive? Algo bastante complexo.

Havia uma preocupação quanto ao tratar de assuntos que diziam respeito a
questões pessoais de Suassuna. Tentamos ser cautelosos quanto a isso, pois,
durante as duas entrevistas, contando sobre a escrita da trilogia, Ariano retomou
a morte de seu pai. A dor ligada a essa e a outras questões fez com que ele
abandonasse a escrita da obra e a quase ―renegar‖ uma parte dela. Por isso o
trabalho de escavar e revolver o terreno do mundo literário e pessoal de Ariano
deveria ser feito com extremo cuidado.
No entanto, aos poucos essa exploração cuidadosa foi-nos entregando a
nossa recompensa. Descobrimos que o circo, assim como as festas populares, os
cantadores, os mentirosos, os astutos amarelinhos, os valentes, os covardes, as
danças e as músicas, todos faziam parte do universo mítico de Ariano. E não
poderia ele deixar de trazer toda essa riqueza para a sua poesia, o seu teatro e a
sua prosa. E foi pensando em todas essas questões que tentamos desenvolver
este trabalho.
Ao longo do desenvolvimento deste trabalho percebemos que, para
Quaderna, a palavra sonho é muito mais significativa que a palavra memória. Isso
fez com que recorrêssemos em diversos momentos ao filósofo francês Gaston
Bachelard que nos permitiu compreender melhor a contaminação pelas imagens,
pelos odores da infância, infância esta que, no artista e no sonhador, não está
presa à cronologia do tempo dos calendários.
Analisando suas infâncias percebemos que a subdivisão proposta nos
ajudaria a compreender e a explicitar melhor algumas nuances da narração
dessas ―infâncias‖, como preferimos chamar. Optamos por utilizar infâncias no
plural por questões estéticas, assim como Ariano, mas também por questões de
verossimilhaça interna da obra, pois Quaderna passou parte de sua infância na
fazenda ―As Maravilhas‖, parte com os ciganos, parte na fazenda ―Onça
Malhada‖, ora lidando com seus pais, ora com ciganos, ora com tutores
intelectuais, ora com cantadores, ora com sua Tia Filipa e com outros tantos.
Foi a palavra sonho que permeou as infâncias do menino Quaderna. Por
que o menino Quaderna? Porque o menino não precisa necessariamente estar
preso ao tempo cronológico da infância. O adulto volta ao menino através das
lembranças ou dos sonhos. E ao voltar, às vezes, o adulto tem a sensação de ser

menino outra vez.
E foi com todos os cacos que constituem a memória de Quaderna – cacos:
anacrônicos, circenses, mitológicos, de encantamento, de sangue, de gritos, de
lágrimas, de riso e de rasgos epopéicos – que tentamos construir um mosaico de
suas infâncias. Como sabemos um mosaico é construído de fragmentos. Assim
parece ser todo o trabalho de memória.
Ariano costuma dizer que a passagem ―A Visagem da Moça Caetana‖ é
parte fundamental de A Pedra do Reino. Segue a transcrição do que a Moça
Caetana, a cruel Morte sertaneja, com palavras escritas a fogo anunciou para
Quaderna:
A Sentença já foi proferida. Saia de casa e cruze o Tabuleiro pedregoso.
Só lhe pertence o que por você for decifrado. Beba o Fogo na taça de
pedra dos Lajedos. Registre as malhas e o pêlo fulvo do jaguar, o pêlo
vermelho da Suçuarana, o Cacto com seus frutos estrelados. Anote o
Pássaro com sua flecha aurinegra e a Tocha incendiada das
macambiras cor de sangue. Salve o que vai perecer: o Efêmero
sagrado, as energias desperdiçadas, a luta sem grandeza, o Heróico
assassinado em segredo, o que foi marcado de estrelas - tudo aquilo
que, depois de salvo e assinalado, será para sempre e
exclusivamente seu. Celebre a raça de Reis escusos, com a Coroa
pingando sangue: o Cavaleiro em sua Busca errante, a Dama com as
mãos ocultas, os Anjos com sua espada, e o Sol malhado do Divino com
seu Gavião de ouro. Entre o Sol e os cardos, entre a pedra e a Estrela,
você caminha no Inconcebível. Por isso, mesmo sem decifrá-lo, tem
que cantar o enigma da Fronteira, a estranha região onde o sangue se
queima aos olhos de fogo da Onça-Malhada do Divino. Faça isso, sob
pena de morte! Mas sabendo, desde já, que é inútil. Quebre as cordas
de prata da Viola: a Prisão já foi decretada! Colocaram grossas barras
e correntes ferrujosas na Cadeia. Ergueram o Patíbulo com madeira
nova e afiaram o gume do Machado. O Estigma permanece. O silêncio
queima o veneno das Serpentes, e, no Campo de sono ensangüentado,
arde em brasa o Sonho perdido, tentando em vão reedificar seus
Dias, para sempre destroçados. (SUASSUNA, 2006, p. 306 – grifos
nossos)

Esse enigma parece estar intimamente ligado a todo trabalho com a
memória. Se lermos apenas os trechos marcados em negrito, percebemos que é
assim o trabalho de constituição do passado. Registramos, anotamos, tentamos
salvar o que vai perecer. Lidamos com o efêmero. E tudo aquilo que conseguimos
reconstituir torna-se nossa responsabilidade. Nós encontramos, então cabe a nós
dar um destino a isso. No trabalho com a memória, muitas vezes nos deparamos
com o inconcebível, pelo fato de a memória ocupar um lugar fronteiriço entre a

realidade e a ficção. Sabemos que é inútil e impossível querer fazer voltar o que
já passou. Mas mesmo assim estamos presos às nossas recordações e às
recordações alheias pelas quais nos tornamos responsáveis. O passado e a
infância são como um sonho perdido que tentamos em vão reedificar. É como
colar um vaso quebrado. Juntando um caco aqui e ali vamos tentando fazer o
trabalho de restauração. Mas o vaso restaurado é apenas uma imagem
construída do que ele foi.
E assim chegamos ao fim deste trabalho, mas com a certeza de que este é
apenas o começo de uma longa busca...
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ENTREVISTA COM ARIANO SUASSUNA EM 17 DE JULHO DE 2010
Normas da presente transcrição

I.

A presente entrevista é o resultado da transcrição de depoimento oral

prestado para o projeto ―Ciganos, tiros e cantigas: a construção biografesca do
menino Quaderna‖.
II.

A realização desta transcrição implicou em algumas intervenções nossas

para adaptar o texto às normas ortográficas vigentes.
III.

Somente quando considerado pertinente ao diálogo, foi permitida a

permanência da expressão ―não é?‖ e ―aí‖, muito frequentes na fala do
entrevistado.
IV.

Como é típica da fala do entrevistado a reformulação de frases, optamos por

transcrevê-las o mais próximo possível da forma como ela foi dita ao invés de
utilizar pontuações que indicassem tais ocorrências. A intenção foi manter a
transcrição o mais próximo possível da sonoridade da fala do entrevistado. Em
alguns casos usamos a indicação [corrige-se].
V.

A expressão [incompreensível] foi utilizada para indicar trecho que não foi

possível ser transcrito devido ao comprometimento do áudio pela presença de
ruídos.
VI.

Intervenções, como pequenos cortes de palavras ou expressões, ou mesmo

alterações das mesmas, foram utilizadas apenas para garantir um texto fluente e
adequado às normas da escrita.

1. O senhor pretendia escrever uma trilogia chamada A Maravilhosa
Desaventura de Quaderna, o Decifrador e a Demanda Novelosa do Reino
de Sertão, (Se o título estiver errado me corrija.), no entanto, o senhor
apenas publicou o primeiro livro A Pedra do Reino e a primeira parte do
que seria o segundo, Ao Sol da Onça Caetana. Por que o senhor não
terminou a trilogia?

Eu não sei se você sabe disso. Eu passei por acontecimentos muito duros na
infância. Pois bem, ali por 1958, eu comecei, eu tentei escrever uma biografia de
meu pai que se chamaria ―Vida do Presidente Suassuna: Cavaleiro Sertanejo‖,
mas a carga de sofrimento que me trouxe o livro era grande demais e eu desisti.
Deixei para lá. Aí eu tentei escrever um longo poema sobre ele, achando que a
poesia me dava um distanciamento maior. Esse poema se chamaria ―Cantar do
Potro Castanho‖, mas também não aguentei, aí deixei um tempo para lá e
esqueci. E comecei a tomar as primeiras notas daquilo que depois seria o
Romance d‟A Pedra do Reino. Eu tenho em casa até as primeiras anotações, a
primeira versão da Pedra do Reino de 1958. Eu sou assim, o meu processo
criador é muito lento, comecei a escrever e a reescrever a Pedra do Reino. Uma
das versões que eu aprontei. Uma das versões que eu optei, eu mostrei para a
minha irmã Germana que tem muito bom gosto literário é uma pessoa de cuja
opinião eu preciso muito. Aí ela me disse assim: Ariano, você já notou que a
morte do padrinho de Quaderna é a morte de João Dantas? João Dantas era um
primo da minha mãe e foi ele quem matou o presidente João Pessoa. Em virtude
desse assassinato foi que meu pai foi assassinado, porque meu pai era casado
com a prima dele e era o maior líder político de oposição na Paraíba do Sr. João
Pessoa. Aí o pessoal inventou, por motivo político, que meu pai tinha sido o
mandante da morte. Isso é uma coisa que não entra na cabeça de ninguém. Quer
dizer, quem conhece o sertão... Meu pai, se ele estalasse um dedo, teria
trezentas pessoas despojadas. Ele ia mandar um primo da mulher dele, formado
em direito, advogado do Banco do Brasil? E depois João Dantas iria receber uma
ordem dessas: para matar João Pessoa? Nunca que ele iria matar. Todo mundo
sabe, na Paraíba, que meu pai morreu inocente. Pois bem, então João Dantas
foi preso por causa do assassinato de João Pessoa. E quando as tropas da
Paraíba se rebelaram, se juntaram à Revolução de 30, desceram para o Recife,
tomaram a detenção e mataram João Dantas degolado. Eu estive com João
Dantas três dias antes de ele morrer. Eu fiz uma visita a ele no dia 30 de
setembro [corrige-se]. No dia 3 de outubro de 1930. E ele foi assassinado
degolado na detenção no dia 6 de outubro. Eu me lembro ainda hoje, eu encontrei
ele... Eu fiquei impressionado com a altura da detenção, porque ele estava no 3º

andar. E eu me lembro que fiquei impressionado com a altura das escadas, com o
tamanho da chave que abria a porta. Me lembro perfeitamente disso também. E aí
ele foi assassinado no 3º andar numa cela e foi atribuída a suicídio a morte dele.
E o governo, revolucionário vitorioso disse que ele tinha se suicidado. E a gente
sempre soube que ele foi degolado. E aí eu não tinha prestado atenção, quer
dizer, aquilo saiu do inconsciente, você está me entendendo? Quando a minha
irmã leu a morte do Padrinho de Quaderna, que era num aposento elevado, você
se lembra? Aí ela disse que aquilo era a morte de João Dantas. Aí foi que eu
percebi. Aí eu, depois que ela disse isso, eu acentuei um pouco de maneira que...
Não é que os Quaderna sejam os Suassuna, não é que os Garcia Barreto sejam
os Dantas, mas eles são uma espécie de recriação literária dos dois. Das duas
famílias. Mas eu neutralizei esse fato com o riso, não é? Em Quaderna. E na
Pedra do Reino eu consegui neutralizar isso. Fiz uma obra pretensamente
humorística, era o que eu pretendia fazer. Acontece que quando eu fui fazer o Rei
Degolado, aquela carga autobiográfica que a vida ..., eu tinha conseguido dominar
ela me pegou pelos cabelos . Você leu O Rei Degolado, a parte que eu publiquei,
e você está lendo As Infâncias de Quaderna. Você deve ter reparado que o
Quaderna que aparece ali é outro.41 É muito mais, aliás, as ―Infâncias de Ariano‖
que as ―Infâncias de Quaderna‖. Quando eu percebi isso, eu aí parei. Eu parei,
resolvi parar e repensar tudo.
2. Nas primeiras páginas de História d’O Rei Degolado nas Caatingas do
Sertão ao Sol da Onça Caetana. Existem fotografias que dizem respeito à
sua vida pessoal. Por que usar fotos que dizem respeito à sua vida
pessoal na construção da história narrada por Quaderna?

Pois é, veja como eu me aproximei do fato, não é? Enquanto na Pedra do Reino
eu fiz gravuras. Tem lá o bisavô, o avô. O bisavô de Quaderna, não é? Que... O
meu bisavô era realmente um sujeito violento, como o bisavô de Quaderna. Ele
chamava-se

Raimundo

Francisco

de

Sales

Suassuna

era

um

homem

terrivelmente violento.
41

Este trecho está um pouco incompreensível. Existe tanto a possibilidade de ele ter dito que ―o
Quaderna que aparece ali é outro‖ ou que ―a conversa que aparece ali é outra‖.

3. Numas das poucas passagens de A Pedra do Reino em que temos a
oportunidade de ouvir um outro personagem definir Quaderna, no caso,
seu primo Arésio, ele diz o seguinte:
Dinis Quaderna não é alegre, Adalberto. Quem passou o que ele passou
e viu o que ele viu, não pode ser alegre. Os subterrâneos do sangue dele
são como os meus, povoados de mortos sangrentos, que flutuam no rio
da desordem. Apenas, enquanto eu resolvo meu conflito pelo choro e
pelo suor do sangue e da violência, ele resolve o seu pelo riso; mas eu
não sei qual o mais despedaçado, se o meu sangue ou se o riso dele!
(SUASSUNA, 2006, p. 638)

Qual seria esse lado despedaçado de Quaderna?

Olhe, você não vê não? Repare. Quer dizer, os acontecimentos com a família dele
são terríveis. E ele tem que conviver com isso. E a morte do padrinho dele é uma
coisa horrorosa, do pai dele... De todos os dois. Ele é como eu, um camarada que
faz do riso e do sonho. Eu, tem uma parte da Pedra do Reino ou do Rei Degolado
que eu falo [corrige-se]. Que Quaderna fala que tem duas maneiras de se livrar
desses problemas todos e encarar o mundo: é o riso a cavalo e o galope do
sonho. Não é isso? Pois bem, então ele é como eu nesse ponto. Ele faz do riso e
do sonho as armas dele se defender da dureza da vida dele. Inclusive eu
conversei sobre isso com meu amigo Maximiano Campos que escreveu o posfácio
da Pedra do Reino, ele comparou Quaderna com Dom Quixote e eu fiquei muito
honrado, mas há uma diferença fundamental entre os dois. Dom Quixote acredita
naquilo que ele está dizendo. Quaderna não é assim. Ele diz que enquanto Dom
Quixote enlouqueceu lendo livro de cavalaria, Quaderna enlouqueceu lendo os
folhetos. Mas há uma diferença porque ele sabe. Tem um capítulo na Pedra do
Reino, eu não sei se você se lembra, que se chama, parece que é o ―Caso da
Cavalhada‖, não é? Em que Quaderna conta que os galopes e as cores da
cavalhada começaram a encher a vida dele e ele diz que: eu passei a me... Eu
sabia que a realidade, a vida era dura, parda, mesquinha, mas eu me defendia
disso através do universo da cavalhada, do folheto, etc. Então, quer dizer que

Quaderna sabe que a vida dele é dura, sangrenta, cheia de mortos povoando o rio
da desordem, mas ele se ateve pela arte.

4. Como surgiu o nome Quaderna?
O nome Quaderna surgiu de duas coisas [dentro de um jeito engraçado]42. Eu
queria primeiro prestar uma homenagem a Lima Barreto, eu pensei em chamá-lo
de Quaresma, mas depois eu achei que iria confundir as

coisas, seria uma

confusão. E ele não era Quaresma, ele era outra pessoa. Então eu coloquei outro
nome. Primeiro, eu não sei se você se lembra, o escudo dele é esquartelado e
tem uma quaderna de crescentes vermelhos. Quaderna heraldicamente são 4
crescentes unidos pela ponta e ele fez ... Quer dizer, no brasão tem uma
quaderna com um veado preto no meio. Que ele até fica meio cismado. Ele diz:
veado é um bicho meio assim... Pois bem, aí são duas coisas, eu botei o nome
Quaderna porque é uma referência a quaterna. Porque o nome quaterna, do
latim, em português é quaderna, significa quatro. Na forma original, a forma da
quaderna é quatro elementos formando um só. Então Quaderna tem alguma coisa
de Clemente, alguma coisa de Samuel, alguma coisa dele Quaderna e alguma
coisa de Ariano Suassuna. Então como o nome Suassuna terminava em ―na‖, ele
teve o nome Quaderna, entre outras coisas, por causa disso. Ficou claro? Então
Dinis Quaderna. Pedro por causa de pedra, porque o nome pedra que é muito
importante, ele diz lá: alguém para me entender tinha que saber o que era uma
pedra. A pedra [incompreensível]. E Dinis por causa do rei Dom Dinis de quem ele
pretende descender.

42

O trecho dentro de colchetes está um pouco incompreensível. Não tenho certeza se a
expressão foi realmente utilizada pelo escritor

ENTREVISTA COM ARIANO SUASSUNA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2011
Candeias, dia 16 de fevereiro de 2011, entrevista com o escritor Ariano Suassuna
a cargo dos pesquisadores Lucimara de Andrade e Elton Mendes para a pesquisa
que por ora se intitula ―Ciganos, tiros e cantigas: a construção biografesca do
menino Quaderna‖ e que está sendo desenvolvida na linha Teoria Literária e
Crítica da Cultura do Programa de Mestrado em Letras da Universidade Federal
de São João del-Rei, sob a orientação do Prof. Dr. Alberto Tibaji e com
financiamento da CAPES.

Normas da presente transcrição

VII. A presente entrevista é o resultado da transcrição de depoimento oral
prestado para o projeto ―Ciganos, tiros e cantigas: a construção biografesca do
menino Quaderna‖.
VIII. A realização desta transcrição implicou em algumas intervenções nossas
para adaptar o texto às normas ortográficas vigentes.
IX.

Somente, quando considerado pertinente ao diálogo, foi permitida a

permanência da expressão ―não é?‖ e ―aí‖, muito frequentes na fala do
entrevistado.
X.

Como é típica da fala do entrevistado a reformulação de frases, optamos por

transcrevê-las o mais próximo possível da forma como ela foi dita ao invés de
utilizar pontuações que indicassem tais ocorrências. A intenção era manter a
transcrição o mais próximo possível da sonoridade da fala do entrevistado.
XI.

As reticências foram utilizadas para enfatizar a fala reticente e às vezes

reflexiva do entrevistado.
XII. As intervenções feitas durante a fala do entrevistado pela pesquisadora
estão em negrito.
XIII. Intervenções como pequenos cortes de palavras ou expressões, ou mesmo
alterações das mesmas, foram utilizadas apenas para garantir um texto fluente e
adequado às normas da escrita.

1. A casa da fazenda “As Maravilhas” que está em uma das fotografias do
Rei Degolado corresponde à Fazenda do Saco?

Não, corresponde de fato, é.... No meu romance eu coloquei sob o nome de
Fazenda A Onça Malhada, na verdade eu coloquei uma outra fazenda chamada
Acauhan cuja fotografia esta aí43. Então a Casa da Fazenda Onça Malhada parte
na verdade da Casa da Fazenda Acauhan. Agora meu pai tinha outra fazenda
chamada A Malhada da Onça. Então é a Malhada da Onça que equivale a As
Maravilhas, no romance. A casa que esta aí com o nome de As Maravilhas é a
Casa da Malhada da Onça. Essa casa aqui, que é considerada mais modesta do
que a Casa da Fazenda Acauhan, que está aonde? Que está aqui. Está vendo?
Essa que é a Acauhan. Então esta deu origem no livro a Fazenda Onça Malhada
e a Malhada da Onça deu origem a Fazenda As Maravilhas.
2. O senhor define o Rei Degolado como “Romance Armorial e Novela
Romançal Brasileira”. O senhor poderia me explicar melhor essa definição
que o senhor criou?

Eu podia até não explicar porque eu já desisti das duas coisas: eu desisti do
romance e desisti do título. Mas eu desisti, na verdade, eu desisti dessa parte do
romance porque se você leu isso aqui, você vai descobrir que eu dei um erro aí.
Eu não vou dizer a você que renego, mas se você comparar o Quaderna que
aparece n‘A Pedra do Reino com o Quaderna que aparece aqui44 você vai ver que
o personagem está de uma maneira completamente diferente. Na verdade eu me
deixei arrastar pelo que existe de autobiográfico desse romance e quem fala aqui
é o menino Ariano Suassuna. Isso era um erro, por isso eu desisti. Agora, eu
comecei a perceber isso quando ainda estava escrevendo. Imediatamente eu
43

No momento da entrevista eu estava com o livro História d‟O Rei Degolado nas Caatingas do
Sertão: ao Sol da Onça Caetana e com os folhetins de As Infâncias de Quaderna. Durante a
entrevista, Ariano fará referências como ―aqui‖, ―este aqui‖, ―este‖, ―esta‖, devido a proximidade do
material que, por muitas vezes, ele tomou em mãos para mostrar alguma passagem.
44

Ariano faz referência ao livro História d‟O Rei Degolado nas Caatingas do Sertão: ao Sol da
Onça Caetana.

procurei consertar com este aqui45, porque este aqui sim. Essa aqui é que é a
infância verdadeira de Quaderna. Essa aqui é a infância de Ariano Suassuna 46.
Então eu notei que isso era um erro, do ponto de vista literário, e abandonei essa
parte que vai ser aproveitada depois, eu não sei como. Mas, a verdadeira infância
de Quaderna... E isso se sucedeu sem querer. Eu confessei isso. Quando eu
botei o título no plural, As Infâncias de Quaderna, eu notei que eram duas
infâncias. Mas depois é que eu levei a idéia de fazer, de incluir isso aqui47. Por
outro lado, em respeito a uma herança medieval, se assim se pode dizer, porque
a infância de Tristão é narrada... A estória de Tristão e Isolda é narrada no plural:
As Infâncias de Tristão. Eu não sei porque, mas eu achei bonito isso, e já que eu
tinha dado esse erro, aí eu disse: vou dar uma solução literária. Aí eu coloquei As
Infâncias de Quaderna.

3. Em O ABC de Ariano Suassuna, de Bráulio Tavares, há um trecho em que
o senhor fala o seguinte:
quando dei por mim, até o personagem principal surgira sozinho. Eu
queria que Cinésio (sic) fosse o herói. Quaderna devia ficar em segundo
plano, mas ele insistiu, insistiu, insistiu. Acabou por ser o mais
importante, ele que é um intelectual de segunda ordem, um nobre da
linha nordestina, mestiço, megalomaníaco e bufão. (SUASSUNA apud
TAVARES, 2007, p.154)

O senhor poderia explicar como isso aconteceu?

Eu não sei como aconteceu não, minha filha. Foi, foi, repare, eu posso lhe dizer
como aconteceu o romance. Veja bem, eu pretendi no começo dos anos 50, 1956
talvez, eu pretendi escrever uma biografia de meu pai e o livro se chamaria Vida
do Presidente Suassuna Cavaleiro Sertanejo. Mas eu lhe confesso que eu não
consegui. A carga de sofrimento pessoal é muito grande e eu não consegui
45

Ariano faz referência aos folhetins de As Infâncias de Quaderna.

46

Ariano faz referência ao livro História d‟O Rei Degolado nas Caatingas do Sertão: ao Sol da
Onça Caetana.
47

Ariano faz referência aos folhetins de As Infâncias de Quaderna.

escrever o livro. Aí eu deixei para lá. E resolvi escrever um longo poema em
homenagem a meu pai, o poema que se chamaria Cantar do Potro Castanho.
Mas, também, eu pensava que a poesia ia me dar um distanciamento maior, mas
eu também não consegui. Aí eu abandonei o plano. Abandonei o plano e aí
comecei a tomar imediatamente as primeiras notas para fazer A Pedra do Reino.
Bom, a princípio, como eu disse a Bráulio, era eu quem narrava a estória. Quer
dizer, eu me identificava com o narrador e o personagem principal era Sinésio.
Mas aí, eu comecei a sentir alguma coisa de falso, de errado. E eu parei. Eu digo:
o que é que está errado até aí? Aí eu disse: é a minha pessoa que está
atrapalhando. Eu vou então criar um narrador que narre. Aí criei o Quaderna. Por
acaso, eu não posso lhe mostrar aqui porque eu não tenho. Você sabe quem é
Carlos Newton Júnior? Carlos Newton Júnior pegou, ele pegou os meus originais
e ele conseguiu pegar as primeiras, as primeiras notas para fazer A Pedra do
Reino de 58. Então, até o nome de Quaderna era Dinis Esteves Quaderna e não
Pedro Dinis Quaderna como é hoje. Dinis Esteves Quaderna? Era, Dinis
Esteves Quaderna. Quaderna, então, limitava-se a narrar, mas o personagem
central continuava a ser Sinésio. Mas aí, à medida que eu comecei a escrever, o
narrador começou a se intrometer e eu tentava afogá-lo, botá-lo para fora e ele
voltava. Aí eu me conformei: fique. Ele aí ficou e se tornou o personagem, na
parte central, mas, você veja, depois eu comecei a perceber... Quem me chamou
a atenção foi uma irmã minha. Ela pegou A Pedra do Reino. Uma das versões
que fiz d‘A Pedra do Reino porque eu fiz várias. Uma das versões que eu fiz. Eu
tenho muita confiança nela. Ela tem muito bom gosto é uma grande leitora e ela
leu. Aí, quando ela leu, ela me disse. Você se lembra que o padrinho de
Quaderna é assassinado? Aparece degolado numa torre fechada num aposento
elevado na Fazenda Onça Malhada, não é? Pois bem, aí ela disse: Ariano, você
não notou que a morte do padrinho de Quaderna é a morte de João Dantas não?
Porque eu tenho essas coisas na minha família. João Dantas era primo de minha
mãe e foi ele quem matou o presidente João Pessoa. E ele, por causa desse
assassinato, ele foi assassinado, degolado. João Dantas ele era advogado? Era
advogado do Banco do Brasil. E era primo da minha mãe. E foi ele quem matou
João Pessoa. E meu pai morreu por causa disso. Porque a família... Começaram

a explorar a política dele para transformar um caso pessoal num caso político.
Disseram que era um crime político e que o mandante tinha sido meu pai porque
o meu pai era o chefe político da oposição a João Pessoa. Então foi por causa
disso que meu pai foi assassinado. A família Pessoa então mandou um pistoleiro
que matou o meu pai. Pois bem, e João Dantas. Três dias antes de João Dantas
ser assassinado, eu fui visitá-lo com minha mãe aqui na detenção de Recife e ele
estava num aposento elevado e foi morto assim: cortaram a garganta dele e ele
foi encontrado num quarto fechado e o pessoal do outro lado dizia que ele se
suicidou. Aí eu não tinha reparado, quer dizer, aquela estória tinha ficado lá no
meu subconsciente e quando eu fui contar a morte do padrinho de Quaderna, fiz
uma versão. Aí, quando eu percebi, alertado por ela, eu aí acentuei um pouco de
maneira que, eu não vou lhe dizer que os Garcia-Barretos são os Dantas, nem
que os Quaderna são os Suassuna. Mas são duas versões literariamente
recriadas da família paterna e da família materna. O bisavô de Quaderna, não sei
se você está lembrada, era chamado de Dom João, ―O Execrável‖ porque matava
muita gente. Meu bisavô era assim. Ele matou, ele era um homem violento. Era
muito violento. Chamava-se Raimundo Francisco de Sales Cavalcanti de
Albuquerque Suassuna. Então, ele matou muita gente, quer dizer, então tem
alguma coisa, mas aí, aconteceu o que eu lhe disse. Mas n‘A Pedra do Reino eu
mantive um equilíbrio razoável e pude manter então aquele tom entre o épico e o
humorístico. Mas desse aqui não. Desse aqui48 a estória me pegou pelos cabelos
e virou a minha estória pessoal. E se tornou um erro. Está me entendendo? Tem
até aquela questão que a peça do Antunes demorou muito tempo para ser
montada porque, a princípio, o senhor não queria que ele usasse esse
trecho. Exatamente, ele pegou sem eu saber. E eu não queria por isso, eu já
tinha abandonado essa estória. Ele me pediu licença para fazer A Pedra do Reino
e eu dei. Quando ele mandou adaptação era quase tudo daqui. A que ele fez
agora está sendo mais equilibrada.
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4. O que Quaderna pretende ao resolver dar a voz a seus mortos no
inquérito?

Olhe, eu tenho para mim que é o seguinte. Eu não sei se você se lembra, tem um
trecho d‘A Pedra do Reino que eu acho o capítulo mais importante d‘A Pedra do
Reino é um chamado ―A Visagem da Moça Caetana‖ em que aparece a morte, a
morte aparece a ele. Ele está numa espreguiçadeira como essa, adormece e
sonha com a Morte Caetana traçando umas palavras, não é? E ele aí quando
acorda pega um lápis na carreira e anota, não é? Começa assim: ―a sentença já
foi proferida, saia de casa e cruze o tabuleiro pedregoso...‖ uma coisa como que
assim, e termina dizendo que ele tenta em vão. Eu tento... É a morte dizendo isso
a ele: ―você está tentando em vão reedificar seus dias para sempre destroçados.‖
No meu entender, esse é o capítulo mais importante d‘A Pedra do Reino. É um
poema, é escrito em prosa, mas é um poema. E eu considero minha poesia a
fonte profunda de tudo o que escrevo e, se você olhar bem, ali está resumido
naquele poema não só o núcleo d‘A Pedra do Reino como o núcleo de tudo o que
eu escrevo. Quando a morte: ―o que você está fazendo é tentando em vão
reedificar os seus dias para sempre destroçados‖, eu tenho a impressão que todo
escritor faz o mesmo. Todos os escritores não, mas um determinado tipo de
escritor, por exemplo, José Lins do Rego não faz outra coisa na obra dele senão
tentar reedificar a infância dele e o engenho que foi do avô dele, não é? Que eu
conheci, pessoalmente, eu conheci o engenho. Conheci Dona Maria Menina, ela
se chamava Dona Maria do Itapuá que era o nome do engenho, na verdade.
Então eu acho que Proust, Proust tenta a vida todinha. Ele tem Em Busca do
Tempo Perdido, não é? E ele procura restaurar, recriar todos aqueles escritores
que ele conheceu. Então eu acho que é isso que Quaderna tenta. Ele tenta
reedificar as casas onde ele morou, as pessoas da família dele, as pessoas a
quem ele amou, etc.
5. O senhor disse em uma nota sua presente no “Rei Degolado” que
ninguém consegue compreender o Quaderna sem ler “O rei degolado”. Eu
queria saber se o senhor ainda concorda com isso.

É que eu acho que não se pode conhecer ninguém sem conhecer a infância da
pessoa. Eu acho que a infância, para um escritor pelo menos, é a época mais
importante. É até os 15 anos, mais ou menos, que se forma o universo literário e
interior de uma pessoa que queria se dedicar a escrever romance. Eu acho que é
a época em que se forma o universo mítico, se é que é assim que se pode dizer,
do escritor e é por isso que acontece isso que você perguntou.
6. Por que a continuação de “A Pedra do Reino” foi publicada em folhetim?
A Pedra do Reino só foi publicada em livro não é?

Foi um convite do Diário de Pernambuco e eu comecei a publicar assim. Aí depois
o próprio Diário de Pernambuco me propôs que eu parasse de publicar o romance
lá. Aí coincidiu com o tempo em que eu comecei a achar que esse livro não devia
ser publicado. E aí eu ao invés de publicar o romance passei a colaborar com
uma crônica diária, diária não, dominical no Diário.

7. Eu acho que o senhor já até respondeu esta daqui... Eu iria perguntar por
que, sempre que o corregedor pede ao Quaderna para dizer quem ele
realmente é, ele passa a narrar as suas infâncias. Foi o que o senhor acabou
de responder.

É o que eu acabei de responder. É uma coisa que para mim explica o adulto, não
é?

8. Qual a importância da simbologia da pedra para o Quaderna?

Ah, essa é para mim também. Esse é um traço que eu tenho em comum com ele.
Eu não sou megalomaníaco como ele, espero que não seja pelo mesmo. Mas, a
palavra pedra para mim, Lucimara, é muito forte. Está certo? É, começa pelo
seguinte, eu dou uma importância ao Cristo enorme, e o Cristo parece que, nisso
eu sou parecido com ele, porque eu não sei se você se lembra, se algum de

vocês é evangélico me perdoe, mas eu não sei como é que uma pessoa lê o
Evangelho e não aceita o Primado de Pedro. Porque eu acho a coisa mais clara
do mundo, para quem lê o Evangelho. Você veja, ele disse para Pedro: ―Tu és
pedra.‖, porque o nome Pedro é o masculino de pedra, não é? Em português não
soa muito não, mas em francês é a mesma palavra, pierre é pedra. O nome
Pedro vem de pedra. ―Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja e
as portas do inferno não prevalecerão contra ela.‖ Isso diz o Cristo quando fala a
São Pedro. Então você veja como ele dava importância a palavra pedra. Ele
mudou o nome de São Pedro, porque o nome de São Pedro era Simão. Foi a
partir daí que ele passou a se chamar Pedro. Bom, além do mais eu sou de um
sertão pedregosíssimo. Tem pedra lá mesmo, de verdade e aqui49 tem um
capítulo que até explica e que eu ainda aceito. Você se lembra de um momento
que tem aqui que ele diz que, para entendê-lo, só uma pessoa que soubesse o
que é

pedra. (PAUSA: Ariano procura o trecho referido no livro) Que só

entenderia a estória dele. Até o cavalo dele, né Pedra Lispe... Ah, é Pedra
Lispe. Está vendo? Eu nem me lembrava disso. Que só me entenderia realmente
quem soubesse... Eu tinha isso anotado, eu não me lembro. Você tem isso
anotado. Eu tenho isso anotado. Mas então se você já está com isso não
precisa. Agora eu não me lembro onde está, mas eu sei que em algum
momento ele diz isso. Não é? Ele diz que só o entenderia... É por isso que eu
fiz essa pergunta. Porque eu me lembrei que na palestra que o senhor fez
em Barbacena o senhor mostrou um saquinho com umas pedrinhas, aí eu
pensei, vou perguntar para ele. É verdade, eu carrego aquelas pedras para
todo lado. Aconteceu até uma coisa muito bonita, acho que depois daquela aula
que eu dei em Barbacena, eu fui convidado para falar em Cantagalo que é a terra
de Euclides da Cunha. O pessoal lá descobriu minha admiração por Euclides da
Cunha e eu contei essa história, uma moça correu, saiu e sem eu saber, saiu do
auditório foi lá numa beira d‘água qualquer e arranjou uma pedrinha. Quando eu
terminei ela falou: essa aqui é uma pedrinha da terra de Euclides da Cunha para
você juntar na sua coleção.
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9. Tem um trecho n’O Rei Degolado que Quaderna diz assim:
só depois, quando Samuel e Clemente começaram a insistir que nada
daquilo era verdade, que tudo era inventado e sonhado por mim, foi que
comecei a duvidar, a ponto de, agora, estar pedindo a Vossa Excelência
para incluir no inquérito essas velhas fotografias amarelecidas, muito
menos verdadeiras, porém, do que meus sonhos. A capela era verdade,
a casa era verdade, a cajarana era verdade! Deve ter sido verdade! Era
verdade! É verdade! Tem que ser verdade! (Suassuna, 1977, p. 101,
50
grifo do autor)

E estão todos grifados. Esse “era” esse “deve” esse “deve ter sido”. Então
isso gera uma intencionalidade mesmo.

É verdade. É. Exatamente, é porque eu sei que a literatura jamais reproduzirá a
verdade do que vi e do que eu sinto. Então, ele sabe disso, Quaderna, e ele diz
isso. Então é para mostrar isso que, afinal de contas ele, embaixo de toda aquela
fantasia que ele vive existe uma realidade, não é? Eu acho essa frase muito
bonita. Ele falar que as fotografias são muito menos verdadeiras que seus
sonhos. É muito bonito isso. E que no sonho a pessoa recria, não é? Recria.
No romance que eu estou escrevendo, também eu lamento não ter aqui, mas tem
uma coisa em que ele diz... Ele está diante de uma pedra que tem inscrições
rupestres e ele está revendo, depois de muito tempo. Ele, o personagem, vem
aqui para o Recife e está voltando pela primeira vez ao sertão. Aí quando ele se
vê diante daquelas pedras ele aí disse que tinha sonhado com ela. Ele tinha visto
menino e tinha sonhado na véspera. E ele no Recife mesmo, de memória ele
procurava reproduzir os desenhos, os desenhos das pedras, as inscrições da
pedra. Aí ele disse que no sonho elas eram muito mais próximas da beleza que
ele via do que dos desenhos dele.

10. A palavra armorial vem da heráldica, não é? O que o senhor pretendia e
ainda pretende ao transpor este termo para o campo cultural?
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Ô minha filha, eu vou lhe dizer, é pelo seguinte... Eu não sei se você conhece,
você nunca leu o documento? O movimento armorial para mim durou de 1970 a
1980. Coisa que eu fiz mais ou menos de propósito porque eu queria também
prestar uma homenagem a Sílvio Romero e Tobias Barreto que no século XIX de
1870 a 1880 eles mantiveram aqui um importante movimento chamado a Escola
do Recife. Da qual saiu inclusive, Os Sertões. Os Sertões é um livro que foi
escrito depois, mas por influência de Silvio Romero. Silvio Romero influenciou
muito Euclides da Cunha. E outro participante muito importante da Escola do
Recife foi um crítico literário chamado Araripe Junior. E Araripe Junior também
exerceu influência muito grande em Euclides da Cunha. Está entendendo?
Euclides da Cunha cedeu à grande influência de José de Alencar e recebeu essa
de Silvio Romero também. Então eu queria homenagear a Escola do Recife. Eu
também recebi porque Silvio Romero

foi uma das primeiras pessoas a dar

importância ao romanceiro popular do nordeste. Ele escreveu um livro chamado
Cantos Populares do Brasil e outro chamado Contos Populares do Brasil. E esses
dois livros me influenciaram muito porque, eu que conhecia aquelas cantigas que
chamavam cantigas velhas no sertão, eu vi que era objeto de livro de estudo. Eu
rapazinho novo aqui, via essa edição que era uma edição, a primeira edição dos
Cantos Populares do Brasil. Então eu cantava, por exemplo, uma cantiga que
aparece n‘A Pedra do Reino A Cantiga de La Condessa:

- Condessa, você se lembra que
- La Condessa, La Condessa!
- O que queres com La Condessa?
- Quero uma de vossas filhas
para com ela casar!
- Eu não tiro as minhas filhas
do mosteiro em que elas „tão
nem por ouro, nem por prata,
nem por sangue de Aragão!

Isso eu cantava quando eu era menino. Minhas irmãs cantavam como brincadeira
de roda. Então essa cantiga me marcou muito. Quando eu abro o livro de Silvio
Romero eu descubro que aquele era um velho auto infantil português medieval,
está entendendo? Aí eu vi como era importante tudo isso e isso tudo foi muito
importante na minha formação. Então eu queria prestar com o Movimento
Armorial uma homenagem à Escola do Recife. Aí eu marquei para o Movimento
Armorial atuar 1970 a 1980. Então o Movimento Armorial, como acontece com
todo movimento passou, o que ficou foi uma estética armorial, essa ficou e ainda
está viva. E estão surgindo vários artistas mais moços, músicos, pintores, etc,
está entendendo? Então ele recebeu uma herança armorial, mas o Movimento já
passou. Agora eu acho que... Porque quando você me pergunta: por que você
chamou armorial? Eu botei esse nome primeiro porque eu acho muito bonito. Por
motivo estético. Não é bonito? ―Movimento Armorial‖! Muito mais bonito do que
Movimento Regionalista ou Movimento Modernista. Movimento Armorial é muito
mais bonito. Bom, a primeira razão foi a estética. Agora, em segundo lugar eu não
sei se você já notou, é que a heráldica do Brasil é uma arte essencialmente
popular. Está presente nas camisas de futebol, nas bandeiras, não é? Na cor
vermelha e azul do pastoril, do Auto de Guerreiros, no ferro de ferrar boi, não é?
Então eu queria me ligar a essas heráldicas raízes populares da cultura brasileira
e por isso coloquei o nome de Armorial. Ficou claro? Ficou, claríssimo!

11. O senhor definiria algum de seus personagens como um personagem
armorial?

Não. Personagem armorial não. Eu acredito que o romance é algo que eu não
definiria mais como armorial não, certo? Tanto é que nas últimas edições eu tirei
isso. Eu tirei isso daí e eu tirei... Ah, é Romance Armorial e Novela Romançal
Brasileira! É, eu tirei isso. Bom, esse eu tirei todo. Mas, A Pedra do Reino, se
você olhar... Eu não estou com nada aqui. Eu estou com ela ali, o senhor quer
que eu pegue? Eu estou com a Pedra do Reino. Tem a edição nova? Tenho.
Então me dê. Aqui não tem nada, está vendo? Olhe, aqui não tem nada. Aqui não
tem nada. Não tem chamando de romance como tinha na edição antiga. Na

primeira edição tinha? Tinha: ―Romance Armorial Brasileiro‖, vinha escrito aqui.
E agora não tem mais não, está vendo? Então, eu não falaria nem do romance
como armorial. Eu prefiro que seja romance. Porque no nome romance já está
tudo isso, como diz aí, não é? Eu não sei se você sabe, mas é... O nome de
romance veio do seguinte, você sabe que na Idade Média Portuguesa, na
Europeia de um modo geral, mas na Ibérica e Portuguesa de um modo especial,
é... A língua portuguesa, a língua espanhola, a língua catalã, a língua francesa, a
língua provençal, todas elas surgiram do latim. Do latim. Então, você encontra...
Você encontra... A poesia narrativa medieval que, na época da Idade Média, a
poesia erudita era, continua a ser feita em latim e a poesia popular era feita
nessas diversas línguas que surgiram do latim ―mal-falado‖ pelos diversos povos.
Povos chamados bárbaros pelos romanos. Então em Portugal você tinha os
povos celtas, que eram chamados de ibéricos e lusos e na Espanha também e na
França também. Então, eles falavam mal lá. Quando eles foram invadidos pelos
romanos eles começaram a falar mal o latim popular dos soldados. E foi daí que
surgiram as línguas chamadas românicas ou neo-latinas. Então, na primeira fase
da Idade Média. Na última fase da Idade Média, você tem o estilo gótico, mas na
primeira você tem o românico, que é anterior. Então, você tinha, na Idade Média,
as poesias narrativas eruditas que eram feitas em latim. Escritas em latim. E as
poesias populares feitas em romance que era aquele latim mal-falado. Está
entendendo? E como eram narrativas, aí depois passou-se a usar o nome
romance para todas as narrativas, fosse em prosa ou fosse em verso, mas isso
somente depois já no século XVIII. O romance, como nós entendemos hoje, foi
criado no século XVIII por Diderot, por esse pessoal ligado ao Iluminismo francês.
Dos gêneros literários talvez seja o mais recente. Porque a poesia épica e a
narrativa já existiam desde os gregos. A Ilíada é uma poesia épica e narrativa,
não é? A Divina Comédia, não é? E o romance só surge no século XVIII. Então,
você veja, o nome romance já se liga a essas formas de poesia que depois
passaram a ser escritas por escritores eruditos, mas baseados nas narrativas
populares e em versos.
Eu perguntei para o senhor a questão do personagem armorial porque eu
pensava no armorial como uma maneira de unir o popular e o erudito. Sim.

De certa maneira. Aí eu pensava no Quaderna, de certa forma, como um
personagem armorial porque ele gosta das duas coisas, ele fica no meio. É,
de certa maneira sim, pode ser. De maneira um tanto caricatural porque
Quaderna é um personagem de certa maneira cômico, não é? Ele de um ponto de
vista, de um certo ponto de vista, ele é um personagem cômico, não é, Quaderna.
Ele pensa que é muito mais importante do que é, não é? Mas, dessa maneira
ambígua que é a dele, ele pode ser classificado assim porque ele procura unir a
visão popular e a visão erudita.

12. Qual o seu conceito de erudito?

Eu vou definir pelo outro lado: o que eu chamo de popular. O que eu chamo de
popular. O nome popular é um nome muito difícil de você usar, porque tem quatro
ou cinco conceitos por trás dele. Às vezes se usa para obra que é muito
divulgada, muito aceita pela maioria das pessoas, então, às vezes me dizem que
Auto da Compadecida é uma peça popular. Não é. Não é. Ela não é. Ela tem uma
ligação com o popular, mas no conceito que eu uso, popular é a arte praticada
pelo que eu chamo o quarto estado. Não sei se você está lembrada, mas na
Revolução Francesa tinha três classes sociais. Tinha nobreza, clero e povo. Mas
isso era uma ficção porque nesse povo havia duas classes, havia a burguesia que
estava começando a ascender e o proletariado que era feito pelo operariado das
cidades e pelo campesinato pobre. Então, é isso que eu chamo o quarto estado.
É essa imensa maioria de despossuídos que existe na sociedade brasileira como
existe em outras. Então a arte popular é a arte feita pelos integrantes do quarto
estado. Então, o espetáculo de Bumba-meu-boi, de Cavalo Marinho, de Auto de
Guerreiros, de Pastoril são espetáculos populares, mas O Auto da Compadecida
não. O Auto da Compadecida é a obra de um autor erudito que olha para a cultura
popular e conhece a cultura popular e gosta, mas você lê O Auto da
Compadecida você vê que, além disso, tem por trás dali um escritor que conhece
o teatro de Molière, de Gil Vicente, de Goldoni, de Shakespeare, não é? Quer
dizer, então, um escritor erudito, que eu chamo de artista erudito é um artista que
tem conhecimento da tradição artística da sua arte. Alexandre, por exemplo, é um

pintor erudito, porque ele conhece a obra de Mondrian, conhece a obra de
Leonardo Da Vinci, então ele é um artista erudito. Eu sou um escritor erudito
porque eu conheço A Divina Comédia, conheço a obra de Proust etc, etc. Agora,
Leandro Gomes de Barros, João Martins de Athayde, esses eram escritores
populares. Eram saídos do quarto estado brasileiro. Agora, fazem obras muito
importantes, quer ver? Eu vou lhe dizer uma de Leandro Gomes de Barros,
vamos ver se eu me lembro decorado:

Se eu me encontrasse com Deus
iria lhe perguntar
Por que é que sofremos tanto
quando viemos para cá
Que dívida é essa que a gente
tem que morrer para pagar

Perguntaria também
como é que ele é feito
Que não dorme que não come
e assim vive satisfeito
Por que é que foi que ele não fez
a gente do mesmo jeito?
Porque há uns que sofrem tanto... Não51

Por que existem alguns felizes
e outros que sofrem tanto
Nascidos do mesmo jeito
morando no mesmo canto
Quem foi temperar o choro
e acabou salgando o pranto?
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Aqui, Ariano, ao declamar, percebe o erro, pára e depois dá continuidade.

Olhe, eu vou dizer uma coisa a você. Aí, nesse pequeno poema popular, feito em
sextilhas, que são os versos dos cantadores, estão formuladas... Essas são as
perguntas que estão por trás de todas as filosofias do mundo. É o próprio sentido
da vida que está aí. Ou a própria falta de sentido, como diria Sartre. Está
entendendo? Quer dizer, e o autor ele era um semi-analfabeto e escreve uma
coisa dessa! Numa síntese só o que está por trás da filosofia de Platão é tudo
isso: qual é o sentido da vida? Por que é que a gente sofre? Por que é que a
gente morre? Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Como disse
Leandro Gomes de Barros, não é? É por isso que eu digo, o artista quando é
bom, isso seja no campo do popular, seja no campo do erudito, quando ele é bom
ele faz uma obra que tem importância seja ele analfabeto ou não.

13. O que o senhor entende por literatura oral e por literatura popular?

Bom, por literatura oral é aquela literatura não escrita que passa de boca a boca
durante várias gerações. A Cantiga de La Condessa, por exemplo, é uma cantiga
que eu recebi pela tradição oral. Agora, eu procuro no meu romance manter um
pouco da oralidade da narrativa, porque eu acho muito bonita. Quer dizer, eu
acho que na oralidade você tem a literatura em estado puro porque as primeiras
narrativas da humanidade são orais, não é? Não são escritas. Não é verdade?
Então, depois começaram a... Os poemas de Homero já são escritos. Ele deixou
escritos. Se bem que ele recebeu da tradição oral. Não é? Ele recebeu aquelas
histórias pela tradição oral e eu gosto muito de manter o espírito nessa oralidade.
O espírito do que eu escrevo. Agora, a outra coisa que você perguntou sobre a
oralidade e sobre... O popular. Sobre o popular eu já respondi. O popular é a arte
praticada por essa imensa maioria de despossuídos que constitui o quarto estado.

14. Eu até tinha colocado aqui para perguntar se o senhor definiria sua
produção literária como erudita, popular ou armorial.

Eu expliquei isso, não é? Eu acabei de explicar que é erudita, mas com uma
ligação com o popular, buscando a linha do que o Armorial pregava e prega.

Brasão dos Quaderna

Fonte: SUASSUNA, Ariano Villar. Romance d‟A Pedra do Reino e o príncipe do
sangue do vai-e-volta. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 2006. p. 671.

A última carta que o pai de Ariano, João Suassuna, escreveu à mãe, Dona
Ritinha, na véspera do episódio que causou sua morte em 9 de outubro de
1930.
Ritinha:
Saudades infindas!
[...] Ah! Minha querida mulher, só Deus sabe como tenho sofrido moralmente
nestes dias de incertezas e apreensões terríveis, a par da injustiça de que sou
vítima, e de que lhe quero dar, mais uma vez, testemunho sereno perante o
Senhor de todas as causas, pois, se eu desaparecer também e não nos virmos
mais neste mundo de tristezas e dores pungentes, pode você assegurar aos
nossos adorados filhos que eu sou inocente na morte do Presidente João Pessoa,
dela não tive nem conhecimento, nem podia mesmo desconfiar de que João
Dantas pudesse praticá-la naquele dia, uma vez que já me apareceu muito tarde,
como eu lhe tenho dito e eu supunha pelos termos da ―União‖, que o Presidente,
a vítima, àquela hora já estivesse regressado à Paraíba. A notícia do crime,
portanto, foi para mim transtornante surpresa, como poderá atestar Júlio Lira,
primeira pessoa que m‘a comunicou, e sofre igualmente dolorosa e injusta
acusação. Ele nem esteve com João Dantas, no momento em que este veio
trazer-me o artigo para eu ler, como só esteve comigo, naquela tarde aziaga,
depois da tragédia.
Não sei que destino nos esteja afinal reservado, nesta fase extrema e
gravíssima da vida nacional; posso também desaparecer na voragem, sem vê-la
mais, aos filhos, minha mãe, irmãos, cunhados e sobrinhos e amigos; disto tenho
verdadeiro pressentimento. Como você não ignora, eu nunca me despedi de
você, de Ariano, de Betinha e Saulo, a bordo, como de Neves e dos outros filhos
em Paulista, com tanta saudade... Ah! Que esforço fiz para não chorar e
demonstrar a você como ficava o coração naquele abraço, talvez o último neste
mundo, eu que os deixo ou deixarei pobres e expostos a verdadeiros martírios,
numa época em que é incerto e negro o próprio futuro da pátria brasileira. Confio
muito em Deus em vê-los ainda, beijá-los e abraçá-los; mas como também posso
não ser digno de tamanha graça, resolvi escrever estas declarações e deixá-las,

com outros documentos de minha defesa, em mão de um amigo, para seu
conhecimento e aos mesmos, - filhos, irmãos, sobrinhos e cunhados.
Se me tirarem a vida os parentes do Presidente João Pessoa, saibam todos
que foi clamorosa a injustiça – eu não sou responsável, de qualquer forma, pela
sua morte, nem de pessoa alguma neste mundo, e não alimentem, apesar disto,
ideia ou sentimento de vingança contra ninguém. Reservem para Deus, para
Deus somente e não se façam criminosos por minha causa! Podem também
escrever a todas as pessoas que nos são caras, que são sem fundamento as
acusações à minha honestidade feitas por inimigos políticos e particulares – são
destituídas de qualquer fundamento. O pouco, a migalha que lhes deixo, é fruto
do nosso trabalho, economia e renúncia ao luxo e ao próprio conforto de ordinário
mantido por famílias das nossas posses. Você é testemunha disto, tanto ajudoume na vida e pode dizer aos nossos filhos que eles tiveram por pai um homem de
bem, digno de virtudes que é a sua consorte.
Deus há de velar por eles, como recompensa ao respeito que eu e você
sempre tivemos às Suas leis e em que educamos os frutos do nosso feliz
consórcio, para servirem a Ele e à Pátria. Continue a educá-los no trabalho, na
modéstia da vida e na religião cristã, que é o refúgio seguro de todos os
desgraçados e náufragos desta vida cada dia mais atormentada.
A todos os nossos, parentes e amigos leais e verdadeiros, deve você dar
conhecimento destas minhas declarações, caso venha a perecer de momento,
como é possível, para que nenhum tenha a mais ligeira sombra de dúvida sobre a
minha inocência no fato doloroso do Recife, da minha honestidade como homem
público e particular, e de pureza das minhas ideias, como concidadão, pai de
família, parente, e amigo, isto em todas as relações da vida terrestre.
Deixo todos os meus interesses em ordem, de sorte que você terá, por este
lado, poucos aperreios, completando as notas aqui, as notas que aí lhe deixei em
mão.
Meu pensamento é hoje fixar-me no Sul, mas não sei se, sem minha pessoa,
você poderá fazer tão grave mudança de vida, com tamanha família e com filhos
ainda tão pequenos. Se a paz voltar à nossa grande Pátria ora sacrificada e
ameaçada farei tudo para deixá-los onde não fiquem tão expostos ao ódio e à

perseguição política. Parece que a gente que nos vota má vontade, não conhece
e não sabe o que é perdoar.
Você sabe também como fui infesso a essa política de lutas e ofensas, sofrendo
calado toda espécie de agravo, para não revidar, porque estava prevendo a que
extremos perigosos ia chegar a exaltação reinante. Refiro-me à luta política,
porque fiz tudo para evitar a luta armada, tendo afinal opinado pela separação
política do partido a que servi por quinze anos, porque já estávamos humilhados
demais. Conhece, porém, você como hesitei diante da impaciência e pareceres
pelo rompimento, realizados de tantos amigos. Só quero que me façam justiça e
me carreguem a culpa que, de fato, me cabe. Posso ter errado mas não pequei
ou delinqui conscientemente. Seja Deus testemunha desta declaração.

Fonte: NOGUEIRA, Maria Aparecida Lopes. O cabreiro tresmalhado: Ariano
Suassuna e a universalidade da cultura. São Paulo: Palas Athena, 2002. p. 215218.

