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1. NATUREZA E ECOLOGIA – DO MITO À CIÊNCIA 

 
Natureza, segundo o dicionário Houaiss (2001), é definida como: “/ê/ s.f. 

1 o mundo material, esp. aquele em que vive o ser humano e existe 
independentemente das atividades humanas 2 o conjunto de elementos 
(mares, montanhas, árvores, animais etc.) do mundo natural 3 cenário natural 
<apreciar a.n.> 4 o universo, com todos os seus fenômenos 5 somatório das 
forças ativas em todo o universo, (...)” (p. 1998).  

RESUMO: A partir do século XVIII, na Europa, é 
perceptível, de forma cada vez mais acentuada, uma 
antítese entre o progresso tecnológico e as diferenças 
sociais que se acentuam. Esse cenário se faz propício 
para que autores desenvolvam suas críticas por meio da 
criação de uma variante dos mundos utópicos: surgem as 
antiutopias, ou distopias, como passaram a ser 
chamadas mais tarde no século XX obras como. 
Admirável Mundo Novo (1932), de Aldous Huxley, e 1984 
(1949) de George Orwell. Nas distopias, criam-se 
mundos fictícios, geralmente opressores, onde reina a 
violência e a desesperança. O que se vê, portanto, não é 
mais um lugar ideal (contraponto da realidade) como se 
apresentam nas utopias, mas sim uma projeção, de 
forma exacerbada, do mundo em que se vive. Não Verás 
País Nenhum (1981), de Ignácio de Loyola Brandão, 
permanece como uma das distopias brasileiras mais 
conhecidas e lidas até então; um dos enfoques desse 
romance recai sobre a questão da natureza cujos 
recursos foram depredados e esgotados pelo homem. 
Este trabalho busca analisar as imagens sobre essa 
natureza, evidenciando de que forma isso constitui uma 
das linhas básicas da construção do espaço nesse 
romance. 
 
PALAVRAS-CHAVE: distopia; natureza; espaço. 
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As explicações dadas ao verbete se configuram de maneira ampla e  
apontam para os contornos daquilo que se conhece e se reconhece por 
natureza na contemporaneidade, época na qual vigoram e ocupam lugar de 
destaque as discussões em torno do pensamento e das ações ligadas à 
ecologia – termo, hoje, indissociável das ideias formuladas em torno da 
natureza. 

Por outro viés, ao se observar a abordagem mítica em relação a esse 
tema, tem-se, ao menos, duas explicações presentes em mitos fundadores da 
tradição pagã e cristã que ampliarão o círculo de entendimento sobre o termo, 
fornecendo a ele um outro aspecto, mais subjetivo e, comumente, apropriado 
pelas artes em geral. 

Segundo a mitologia grega, Gaia ou Geia (deusa terra) possuía uma 
poderosa capacidade geradora independente, dela advindo, dentre outras 
cosias, as Montanhas, os Pontos e Urano com o qual, mais tarde, gerou os 
doze titãs. Sua importância e significado são tamanhos que, no panteão das 
divindades, só vem precedida pelo Caos. É a partir dela que tudo nasce e que 
os conflitos titânicos se estabelecem, surgindo, assim, os deuses muitos dos 
quais representam as forças motrizes da própria natureza. A Terra, grande 
mãe, abriga todas essas forças em seu ventre, por isso torna-se também 
doadora da vida e da morte. 

 Os elementos naturais que dela advêm tanto podem aparecer em 
conjunção como em disjunção com o homem, tudo dependerá da 
(in)disposição dos deuses que regem determinadas forças. Se é o mar que 
transporta Ulisses para a guerra da qual sairá vitorioso, também é o mar 
instigado por um Poseidon furioso que impedirá o retorno do herói a Ítaca. 
Parte considerável dos mitos gregos está diretamente ou indiretamente ligada à 
natureza ou aos seus elementos; na quase ausência das explicações 
científicas, o mito, atemporal, dá conta de preencher certas lacunas no campo 
do conhecimento, procurando levar o indivíduo a compreender, organizar e 
compensar melhor o mundo em que habita e a si mesmo. 

Na tradição judaico-cristã a concepção sobre a natureza aparecerá 
atrelada aos escritos bíblicos e percorrerá todo o cânone, do Antigo ao Novo 
Testamento. É de se notar, a título de exemplo, que a narrativa bíblica do 
Gênesis começa explicando de que forma a natureza e seus elementos são 
criados; na outra ponta, no livro do Apocalipse, aparece, entre tantos outros 
fatores, a ideia de uma natureza convulsa cujos elementos são conclamados a 
participarem do destino final do planeta Terra. 

 Dentro dessa tradição, porém, uma das percepções mais interessantes 
que se tem é a da natureza como obra da criação divina que, segundo a 
narrativa bíblica, engloba todos os elementos presentes no céu, na terra e no 
mar, inclusive o próprio homem, último ser criado, mas ao qual foi dado o 
domínio sobre o restante da criação. 

 Após o ato de criação divina, a natureza será evocada no Gênesis como 
espaço paradisíaco, na representação do Éden, o jardim das delícias, onde o 
homem e a mulher habitam e têm comunhão com Deus na viração do dia. É 
desse jardim de que também nos fala Milton (1608) em seu Paraíso Perdido 
(1667): 

 
(...) 
Nossos primeiros pais observa logo, 
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Inda os únicos dois da espécie humana, 
Colhendo em um jardim, delícias todo, 
De alegria e de amor imortais frutos, 
Inexausta alegria, amor sem zelos,  
Possíveis só nesse ermo abendiçoado 
(...) (2002, p.113) 

 
Curiosamente, após a queda do homem, um dos castigos impostos a ele 

e a sua mulher é a perda desse locus paradisíaco e ideal para uma terra 
amaldiçoada, que produz cardos e espinhos, a qual o homem deveria cultivar 
para extrair dela o seu sustento e o de sua família. Um dos castigos impostos 
por Deus, portanto, diz respeito à relação entre homem e natureza que passará 
a ser conturbada e complicada. É também por meio da natureza e de seus 
elementos que Deus quase faz desaparecer o elemento humano do planeta na 
narrativa do Dilúvio. Ao longo de toda a bíblia torna-se perceptível a reiteração, 
por meio de narrativas ou poemas, de ser a natureza elemento da criação 
divina bem como de ser regida por Deus dentro dos mais variados propósitos. 

Tanto na tradição grega quanto na cristã, portanto, é de se observar que 
a terra e a natureza figuram em lugar de destaque proeminente, como também 
em ambos os casos são representadas de forma dúctil, quando de sua relação 
com o ser humano. Elas, nessas tradições, representam a organização divina 
proveniente do caos; em vista disso representam elas o ordenamento do 
mundo, o princípio pelo qual a vida se estabelece.   

 Paralelamente às narrativas míticas, na era moderna, a partir do século 
XVI, são desenvolvidos conceitos e ideias sobre natureza que contarão com 
maior amparo de aporte científico. No século XVII, surge o naturalista Antonie 
van Leeuwenhoek (1632-1723), holandês, nascido e falecido em Delft, Países 
Baixos. Esse cientista e servidor público, inventor do microscópio e criador da 
microbiologia, criou por meio de seus estudos a tese da geração espontânea 
para o surgimento dos seres inferiores, desenvolvendo assim o instrumento 
que foi melhorado por Robert Hooke (1635-1703) e, anos depois, pelos 
pesquisadores alemães Matthias Jacob Schleiden (1804-1841) e Theodor 
Schwann (1810-1882), observando que a célula, descoberta por Leeuwenhoek, 
fosse reconhecida como essencial à vida.  

Em meados do século XIX, paralelamente aos avanços em torno dos 
estudos sobre a natureza, o termo ecologia, originário do alemão Ökologie, 
surge definido, pela primeira vez, por Ernst Haeckel; como PINTO-COELHO 
(2000, p.12) explica em seu livro, Haeckel a definiu como “a ciência capaz de 
compreender a relação com o seu ambiente”. Para Haeckel, a relação animal 
com qualquer composto, sendo orgânico ou inorgânico, era ecologia ou 
natureza. Ernst Haeckel foi um discípulo de Charles Darwin: “Darwin (1859) e 
Malthus (op. cit.) mudaram a idéia platônica de que a natureza sempre esteve 
em ‘equilíbrio perfeito’” (PINTO-CHOELHO, 2000, p.11), com argumentos 
como, a seleção natural, a luta pela existência e a competição devido à 
pressão populacional. Dessa forma, Darwin e Malthus mostraram que a 
natureza está sempre mudando.  

O avanço que Darwin e Malthus tiveram em seus estudos, apesar de 
sua ideia principal ser a de que o homem compartilhou com o macaco um 
ancestral comum, foi o de mostrar que, conforme o habitat muda, as espécies 
tendem a se adaptar ao meio. Nessa esteira surge como exemplo o ser 
humano, que é um dos animais mais adaptados, pois, após anos afeito a 
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mudanças na natureza, ainda consegue ser a espécie que “domina” o planeta 
Terra. 

 Segundo o professor Doutor Charles J. Krebs, da University of British 
Columbia, em seu livro Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and 
Abundance, 2001, Charles Elton, em seu pioneiro livro Animal Ecology, 1927, 
definiu ecologia como história natural científica, o que traz alguns problemas 
por ser um termo muito amplo. Outra definição, porém, mais aceita e 
epistemologicamente correta, é aquela que a ciência ecológica busca e estuda: 
“A clear and restrictive definition and function of nature: Ecology is the scientific 
study of that distribution and abundance of organisms”, segundo Andrewartha 
(1961 apud KREBS, 2001, p.2)  

Na ciência, as discussões sobre natureza e ecologia têm evoluído e se 
modificado à medida que avançam as pesquisas e as descobertas; pensar 
sobre esses temas constitui uma das “preocupações” do homem 
contemporâneo, embora, em termos de ações práticas relativas ao ambiente 
natural, ele ainda deixe muito a desejar.  

No campo da representação artística, a imagem e o tema da natureza se 
fazem presentes nas mais diversas formas de manifestação do espírito criativo 
humano. As artes plásticas incorporaram, por exemplo, desde há muito tempo, 
a natureza como um dos elementos essenciais de seu corpus, aparecendo 
representada ora de maneira mais realista, ora de maneira mais idealizada; por 
vezes pode assumir o papel de natureza morta, por outras sugerir espaços 
oníricos. Há uma infinidade de possibilidades no que tange ao tema, uma vez 
que as artes plásticas apelam, primeiramente, mas não unicamente, para a 
percepção visual. 

Mesmo outras formas de representação artística de caráter menos 
visual, como a música, também elegeram a natureza como tema de algumas 
obras monumentais. A título de exemplo vale citar As Quatro Estações (1723), 
obra-prima de Antonio Vivaldi (1678 – 1741), ou a Sinfonia Número 6 – 
Pastoral (1807-1808) de Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) apenas como 
duas entre tantas composições que expressaram, por meio dos recursos 
sonoros, imagens sobre a natureza. 

A literatura, por sua vez, também não economizou no que diz respeito ao 
assunto. Ozíris Borges Filho em seu livro Espaço & Literatura – Introdução à 
Topoanálise (2007) conceitua: 

 
Isto é, por natureza, entendem-se os espaços não construídos 
pelo homem. Espaços tais como: o rio, o mar, o deserto, a 
floresta, a árvore, o lago o córrego, a montanha, a colina, o 
vale, a praia, etc. Esses espaços devem ser inventariados e 
estudados dentro de seus múltiplos efeitos de sentido na obra 
literária. (p. 48-49) 
 

Essa natureza aparece, às vezes, com mero status de pano de fundo ao 
desenrolar de uma ação. Em outros casos, como o da poesia árcade, ela pode 
figurar como o locus amoenus, lugar idílico de refúgio. Por outro lado, de forma 
mais intensa, pode assumir papel coadjuvante ao das personagens, dialogando 
com o universo interior delas, entrando em consonância ou dissonância com 
elas. Em Iracema (1865), de José de Alencar, por exemplo, é de se observar, 
entre tantos outros momentos, a cena em que Iracema se entrega a Martim: a 
união sexual não é abordada diretamente, apenas sugerida; todavia, paralelo a 
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isso, é descrita com riqueza de detalhes a natureza repleta de odores e 
movimentos sendo “fecundada”, acolhedora do frêmito da vida, da existência. A 
natureza, nesse caso, não só compartilha de maneira análoga com o ato 
realizado pela protagonista do livro, como também ajuda a revelá-lo ao leitor. 

Trilhando as ideias expostas até aqui, pretende-se realizar uma análise 
sobre como a natureza/ecologia é trabalhada no livro Não Verás País Nenhum 
(1981) do escritor Ignácio de Loyola Brandão, observando-se de que forma ela 
se torna um elemento essencial ou não para a constituição do enredo desse 
romance.  
 
 

2. UM ROMANCE ECOLÓGICO?  

 
 Antes de qualquer tipificação mais ligada aos pressupostos da 
ecocrítica, deve-se salientar que Não Verás País Nenhum enquadra-se, 
completamente, naquilo que se convencionou chamar de distopia literária. 
Como o termo distopia ocorre como antítese ao de utopia, faz-se necessário, 
aqui, um breve histórico dessas categorias que geraram um bom número de 
obras que dentro delas se encaixa. 

Ao publicar, em 1516, A Utopia, Thomas More solidificava uma ideia, 
presente também em A República (século IV a. C.) de Platão, que é a criação 
de uma sociedade fictícia, alternativa, onde o modo de viver satisfatório 
contrastava fortemente com a sociedade do mundo real. Ao criarem mundos 
utópicos, os escritores pretendiam, na maioria das vezes, estabelecer críticas à  
sua época, à forma política vigente, ao comportamento das pessoas face aos 
problemas enfrentados, à organização social entre outros. Tais mundos, 
portanto, não são idealizados apenas como uma forma de evasão ou como 
exercício de criação ficcional, mas se constituem como registro de um olhar 
crítico por parte do autor da realidade circundante. 

A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial na Europa, é 
perceptível, de forma cada vez mais acentuada, uma antítese entre o 
progresso tecnológico e a miséria – o mundo produz mais bens, de maneira 
mais rápida, entretanto as diferenças sociais se acentuam. Esse cenário se faz 
propício para que autores desenvolvam suas críticas por meio da criação de 
uma variante dos mundos utópicos: surgem as antiutopias, ou distopias, como 
passaram a ser chamadas mais tarde no século XX. As Viagens de Gulliver 
(1726), de Jonathan Swift, foi uma das obras precursoras desse novo formato, 
mas é somente no século XX, com a ascensão dos governos totalitários, com o 
advento da I Grande Guerra e, principalmente, com o avanço tecnológico, que 
virão à tona algumas das distopias mais ácidas e lúcidas sobre a modernidade, 
haja vista a publicação de Admirável Mundo Novo (1932), de Aldous Huxley, e 
1984 (1949) de George Orwell. 

Nas antiutopias, criam-se, ao contrário das utopias, mundos fictícios, 
geralmente opressores, onde reina a violência e a desesperança: “ Ou seja, a 
realidade constituiu-se como uma disfunção da utopia referencial, uma distopia: 
uma oposição cruel e maldosa do mundo real contra seus modelos possíveis, 
intrinsecamente bons.” (MARTINS, 2011, P. 17). O que se vê, portanto, não é 
mais um lugar ideal (contraponto da realidade), mas sim uma projeção, de 
forma exacerbada, do mundo em que se vive.  
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É com esse estofo que se constitui o romance de Ignácio de Loyola 
Brandão aqui analisado. Ao criar um cenário apocalíptico no Brasil, o autor 
revela, indo até as últimas consequências, um país sustentado por uma política 
opressiva em uma terra totalmente devastada em sua natureza por um uso 
predatório da tecnologia. É nesse cenário futurista nada animador que se 
desenrolará o drama de Souza, protagonista da história, cuja lucidez sobre o 
que ocorre a sua volta leva-o ao desespero e a uma total falta de perspectiva. 

A primeira página já revela ao leitor o ambiente caótico em que se 
situam as personagens: 

 
Mefítico. O fedor vem dos cadáveres, do lixo e excrementos 
que se amontoam além dos Círculos Oficiais Permitidos, para 
lá dos Acampamentos Paupérrimos. Que não me ouçam 
designar tais regiões pelos apelidos populares. Mal sei o que 
me pode acontecer. Isolamento, acho. Tentaram tudo para 
eliminar esse cheiro de morte e decomposição que nos agonia 
continuamente. (...) Os caminhões, alegremente pintados em 
amarelo e verde, despejam mortos, noite e dia. (BRANDÃO, 
1982, p. 11)  

 
 Logo nesses dois primeiros parágrafos que iniciam o livro, o ambiente, 
impregnado de morte, evidencia pequenas contradições que, na verdade, 
constituem-se nos eixos sobre os quais se trabalhará a fabulação: os Círculos 
Oficiais em oposição aos Acampamentos Paupérrimos prenunciam o abismo 
social que se revelará em todas as suas perversas facetas ao longo da 
narrativa; os caminhões alegremente pintados em amarelo e verde aludem, de 
antemão, ao “espírito nacionalista” que o governo procura forjar nos cidadãos, 
tentando fazê-los acreditar que os rumos políticos adotados são eficientes – 
fato que perpassa praticamente toda a obra, mas que, paralelamente tem sua 
verdade revelada a alguns personagens como também ao leitor. 
 Nos parágrafos que sucedem, apresenta-se o espaço físico e o caos 
instalado nesse futuro distópico:  
 

Não há tempo para cremar todos os corpos. Empilham e 
esperam. Os esgotos se abrem ao ar livre, descarregam em 
vagonetes, na vala seca do rio. O lixo forma setenta e sete 
colinas que ondulam, habitadas, todas. E o sol, violento 
demais, corrói e apodrece a carne, me poucas horas. O cheiro 
infeto dos mortos se mistura ao dos inseticidas impotentes e 
aos formóis. (BRANDÃO, 1982, p.11) 

 
 Trata-se de um verdadeiro pesadelo ambiental que começa a 
desenrolar-se a partir de então e que será, por certo, o ponto maior de enfoque 
crítico a que o escritor pretende conduzir os seus leitores. A imagem do caos, 
aqui, corresponde de alguma maneira à ideia invertida presente nas narrativas 
míticas abordadas no início desta análise. Lá, do caos, gera-se a natureza 
(organização, ordenamento); aqui, a quase ausência da natureza causada pelo 
esgotamento dos recursos naturais gera o caos. 
 Em vista disso, é ainda nesta primeira página do romance que o 
narrador lança uma pergunta inquietante: “(...) a fim de designar o espaço 
exíguo em que vivemos. Vivemos?” (BRANDÃO, 1982, p. 11). Essa pergunta 
levanta a dúvida do personagem-narrador, ao mesmo tempo em que revela sua 
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consciência acerca dos fatos e da catástrofe que o cerca, muito embora, no 
desenrolar da trama, essa consciência se torne ainda mais aguda e ácida, o 
que produzirá maior desesperança e melancolia em relação à vida. 
 A depredação ambiental, de fato, neste romance impõe-se como um 
elemento que o destaca das mais importantes distopias escritas até então cujo 
foco, geralmente, se concentra na denúncia de governos absolutos e 
opressores, na reificação do indivíduo ou na alienação deste à tecnologia e ao 
capital. O livro de Ignácio de Loyola Brandão, protanto, além desses elementos 
introduz uma nova discussão: a que ponto chegaremos se continuarmos nos 
relacionando de forma inconsciente e predatória com nosso espaço natural? 
 Todo o espaço descrito ao longo das mais de trezentas páginas de Não 
Verás País Nenhum é marcado pela quase total ausência da natureza, 
esgotada em todos seus recursos, alguns dos quais vitais à vida, como é o 
caso da água. Não há mais água para o consumo, bebe-se urina reciclada, 
secaram-se todos os rios que, agora, só podem ser vistos por meio de uma 
amostra de suas águas preservada numa espécie de museu da água. Nem 
mesmo o mar escapou, segundo o livro: 
 

O mar estagnado, negro. Praia? Se é que se pode chamar 
aquela areia negra, oleosa, de praia. Nem água do mar se 
consegue tirar, para tratamento e distribuição à população. 
Construíram-se todos os tipos de filtros para torná-la portável. 
Inúteis. A água termina o ciclo de refinação com uma cor cinza 
e um cheiro de ovo podre. (BRANDÃO, 1982, p. 81) 
 

Esse cenário desolador acabará por produzir, entre os homens, alguns 
seres monstruosos, portadores de anomalias ou doenças outrora 
inimagináveis, como uma variedade de câncer de pele instantâneo; alguns 
perdem as unhas, outros possuem furos nas mãos; em algumas espécies a 
pele descama e não se nasce mais cabelo. Esse fato biológico decorrente do 
meio  remete, de alguma forma, à teoria determinista desenvolvida no século 
XIX; meio, raça e momento aparecem aqui interligados novamente: “Nessa 
reunião, constataram que eram dezenas de crianças nascidas na mesma 
época. Todas com problemas. Cabeça grande, surdez, falta de braço ou 
pernas, cegos, mudos, coloração estranhas na pele, pigmentação, problemas 
de fígado, intestinos, rins, genitais atrofiados. Lábios leprosos, 
artrose.”(BRANDÃO, 1982, p. 134) 

Trata-se de um desfile teratológico creditado, no próprio livro, às 
conseqüências sofridas por uma nação que não soube preservar seus bens 
naturais mais preciosos. A falta de prudência e a ambição em torno da 
exploração dos recursos naturais acabaram por esgotá-los de maneira 
irremediável: 
 

Por oito anos abastecemos o mundo de madeira. Convencidos 
de que não havia problemas, aceitamos que vendessem 
trechos da Amazônia. Pequenos trechos, diziam. Áreas 
escolhidas por cientistas, para que não se alterassem os 
ecossistemas. Até que um dia, as fotos tiradas pelos satélites 
revelaram a devastação. Todo o miolo da floresta estava 
dizimado, irremediavelmente. O resto durou pouco, em alguns 
anos, o deserto tomou conta. (BRANDÃO, 1982, p. 91) 
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 Importa notar que a natureza, enquanto mote romântico fora cantada em 
verso e prosa como elemento de representação do país, de identificação 
nacional e de idealização, afinal o Brasil era a terra das “palmeiras e sabiás” 
possuidor de uma natureza generosa e acolhedora. Essa natureza, no romance 
aqui analisado, passa a ser substituída por uma outra: são desertos ou cidades 
com bolsões de calor que exterminam qualquer um que por neles adentre, 
consequentemente tudo passa a ser artificial e nocivo: são as montanhas de 
plástico e de lixo, alimentos factícios, água feita de urina reciclada entre outras 
aberrações. Essa é a representação que cabe ao país desta distopia futurista: 
“O país despedaçado, os brasileiros expulsos de suas terras, as árvores 
esgotadas, o desertão lá em cima.” (BRANDÃO, 1982, p. 66) 
 O caráter exacerbado dessa destruição da natureza criada pelo autor, 
serve como uma advertência à maneira como o país – seus habitantes e 
governantes – vêm lidando com as questões ligadas à ecologia e ao meio-
ambiente. Torna-se interessante notar que o escritor lança essa advertência 
ainda numa época em que tais questões não ocupavam, de pronto, o centro 
das discussões – o que mudou, de alguma forma, nos últimos 30 anos. Embora 
as discussões em volta da temática tenham se avolumado, poucas ainda são 
as ações que buscam frear ou tentar reverter processos desencadeados pela 
evidente exploração do meio natural. 
 Em meio a todo esse caos, nota-se, porém, que, embora a maior parte 
da população sofra invariavelmente todas as conseqüências, há uma pequena 
parcela de privilegiados economicamente ou politicamente que conseguem 
amenizar certos efeitos. O calor extremo, por exemplo, não é sofrido de forma 
brutal pelas pessoas de melhores posses, uma vez que elas vivem em espécie 
de “bolsões refrigerados” dentro de condomínios fechados. A ausência de 
plantas é suprida da seguinte forma: “Somente os muito ricos conseguem 
plantas naturais. São vendidas em galerias de arte, a preços insuportáveis. 
Uma planta vale mais do que as pinturas valiam, anos atrás” (BRANDÃO, 
1982, p.161). 
 Nesse sentido, a distopia do escritor brasileiro não destoa daquelas 
produzidas por Huxley e Orwell. Tanto em Admirável Mundo Novo quanto em 
1984 são denunciados os privilégios sociais e econômicos de que desfruta uma 
pequena elite pertencente ou coadunada aos governos absolutistas. Repete-se 
o velho adágio histórico, já inteiramente revelado, das vantagens usufruídas 
por minorias em contraposição ao sofrimento e à exploração da maioria.  

As distopias raramente propõem saídas; elas tratam de mundos que se 
repetem em diferentes contextos e não acenam com resultados esperançosos 
para a humanidade. Nesse sentido, vale lembrar-se do que diz Erich Fromm: 
“(...) ter esperança é uma condição essencial de ser humano. Se o homem 
abandonou toda esperança, ele cruzou os umbrais do inferno – quer saiba ou 
não – e deixou atrás de si toda a sua humanidade” (s/d, p.75). 
 

 

3. UM CONTRAPONTO COM OLAVO BILAC 

 
 Ao evocar, no título do romance, um trecho de verso criado por Olavo 
Bilac no poema “A Pátria” (    ), Ignácio de Loyola Brandão o faz ironicamente, 
buscando extrair o sentido contrário àquele conferido pelo poeta parnasiano em 
seu poema, citado a seguir:  
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A PÁTRIA  
Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste! 
Criança! não verás nenhum país como este! 
Olha que céu! que mar! que rios! que floresta! 
A Natureza, aqui, perpetuamente em festa, 
É um seio de mãe a transbordar carinhos. 
Vê que vida há no chão! vê que vida há nos ninhos, 
Que se balançam no ar, entre os ramos inquietos! 
Vê que luz, que calor, que multidão de insetos! 
Vê que grande extensão de matas, onde impera 
Fecunda e luminosa, a eterna primavera! 
Boa terra! jamais negou a quem trabalha 
O pão que mata a fome, o teto que agasalha… 
Quem com seu suor a fecunda e umedece, 
Vê pago o sue esforço, e é feliz, e enriquece! 
Criança! não verás país nenhum como este: 
Imita na grandeza a terra em que nasceste! 
(Olavo Bilac in GONÇALVES, 1995, p.351)   
 

 Torna-se evidente, ao se ler o poema de caráter laudatório, que a 
distopia de Brandão se revela como uma completa antítese às idéias aí 
apresentadas. O poema procura mostrar o valor da pátria mãe gentil, de 
natureza exuberante, uma terra de abundância que, por fornecer tudo a seus 
filhos deve ser “imitada na grandeza”, mais ou menos buscando-se daí a 
fórmula: uma terra cheia de grandeza acaba por produzir a grandeza de seus 
filhos. 
 Na contramão, o romance evoca as principais imagens contidas no 
poema,  invertendo e subvertendo-as. À imagem da exuberância natural, bela e 
abundante, o romancista descreve uma pátria desprovida praticamente de 
natureza; à ideia do país que não deixa nada faltar aos seus, o livro expõe as 
desigualdades sociais, pois apenas os mais afortunados têm acesso aos bens 
inalienáveis, mesmo no futuro agônico – trata-se de uma pátria incapaz de 
abrigar e de suprir a todos os seus filhos; à grandeza da pátria e de seus filhos, 
finalmente o escritor expõe um Brasil que perdeu sua extensão territorial e que 
apequenou a condição de seus habitantes, reduzindo-os a mero ambulantes, 
muitos dos quais monstruosos. 
 No texto de Brandão, torna-se revelador que a pátria do poema de Bilac 
não existe mais. O que sobra é a pergunta feita pelo narrador personagem no 
início do livro: “Vivemos?”. A única resposta possível, talvez, seja revelada ao 
final do romance, no momento em que Souza e seu amigo sentem um cheiro 
de chuva: “— Estamos delirando, amigo? — Se for delírio, que mal faz? Há 
muito tempo prefiro viver no delírio.” (BRANDÃO, 1982, p. 326) 
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