
 

 292 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

O ROMANCE  
REGIONALISTA PÓS 30  
E SEU VALOR ENQUANTO 
PRODUÇÃO CULTURAL:  
UMA LEITURA DAS 
INTERSECÇÕES CULTURAIS  
E IDEOLÓGICAS PARA 
COMPREENSÃO DA  
IDENTIDADE DO BRASILEIRO 
Adriana Delmira Mendes Polato (FECILCAM) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A produção ficcional brasileira de temática regionalista que ocorre a 
partir de 1930 é expressão que se manifesta no plano cultural literário, das 
diferenças regionais no Brasil e do significado que essas diferenças têm para 

RESUMO: A explosão ficcional ocorrida no período pós 
anos 30 marca uma fase nova e particularmente fecunda 
no desenvolvimento da literatura brasileira. Ao mesmo 
tempo, essa produção se constitui como expressão 
cultural de uma época com temática regionalista. A partir 
dessa consideração, o objetivo desse trabalho centra-se 
na intenção de demonstrar as intersecções existentes 
entre duas obras do Regionalismo Modernista, O quinze e 
Um certo Capitão Rodrigo, enquanto produções culturais 
literárias representantes desse período e, também, em 
relação ao conteúdo temático que apresentam, que, 
apesar de regional, desvela a sociedade brasileira, sua 
organização, bem como as intersecções ideológicas e 
culturais que sustentam a identidade do homem brasileiro, 
sob praticamente os mesmos padrões estético-literários, 
alicerçados na renovação linguística e na denúncia dos 
problemas sociais. Apóiam nossa análise, interpretadores 
da cultura brasileira, como Freire e Mota, da temática 
regionalista, como Almeida e Azevedo, do romance, como 
Lukács e, da produção literária brasileira, como Coutinho e 
Candido. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ideologia; identidade; Regionalismo 
Modernista. 
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nossa cultura díspar, mas, ao mesmo tempo, capaz de revelar intersecções 
importantes.  

O período pós 30 marca uma fase nova e particularmente fecunda no 
desenvolvimento da literatura brasileira. Conquanto, esse fenômeno fecundo e 
explosivo não ficou circunscrito ao nordeste, onde houve uma produção mais 
intensa. Constitui fato inegável que foram os escritores nordestinos que maior 
repercussão tiveram junto ao público, de forma que  para muitos, a expressão 
“Romance de 30” acha-se associada ao romance  nordestino. 

Fora do nordeste, Érico Veríssimo foi um dos que lograram conquistar 
junto ao público posição equivalente. No caso de Veríssimo, porém, embora 
pertença à geração de 30, sua principal obra de temática regionalista, a trilogia 
O tempo e o vento, situa-se em uma fase posterior na evolução da novelística 
brasileira, quando a temática regionalista passa a ser abordada a partir de 
posições estéticas um pouco diversas do realismo que norteou o romance do 
decênio de 30. Os três volumes de O tempo e o vento foram publicados em 
1949, 1951 e 1961.  No entanto, apesar de ser ulterior a 30, a trilogia não deixa 
de ser regionalista, mantendo características peculiares da origem, da temática 
e do estilo dessas produções. 

A bagaceira (1928) se inaugura a tendência de uma literatura de 
temática social, que perdura até o final da segunda Guerra Mundial, marcando 
o que se pode chamar de época áurea da ficção na literatura brasileira. 

Concomitante a essa tendência sociológica do romance, em outro plano, 
ocorrem dois fatos significativos: a descentralização da produção literária e a 
descentralização das atividades econômicas do nordeste para o centro-sul do 
país.  O Rio de Janeiro perde a posição de supremacia, enquanto maior centro 
intelectual do país.  Isso permite o surgimento de novos pólos econômicos e 
culturais, relativamente autônomos, em alguns estados como São Paulo, Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul. 

Em decorrência disso, houve uma intensificação das produções culturais 
nordestinas como grito de alerta para a situação de exploração e desolação 
dessa região, atestando uma reação intelectual à crise e decadência sofridas 
pelo nordeste, funcionando como denúncia social.  Por outro lado, como 
consequência da descentralização econômica e cultural, surgiram formas 
artísticas de expressão regionalistas por outros cantos do país. No sul, O 
tempo e o vento, de Érico Veríssimo, é destaque especial e exemplo desse 
fenômeno. 

Fato é que essas produções configuram parte da literatura socialmente 
engajada que não deixa de ser uma produção e expressão cultural, tendo como 
foco não somente o determinismo do meio natural sobre o homem, mas, 
sobretudo, a abordagem de questões políticas sérias, como a condição dos 
menos favorecidos na relação dominação/subordinação dentro da sociedade 
capitalista.  

Pela importância que compreendemos ter as produções regionalistas 
pós 30, escolhemos duas obras para constituir corpus de análise neste 
trabalho. O quinze da escritora cearense Raquel de Queiroz, que situa o drama 
da seca no nordeste e o descaso governamental que atinge tanto a 
proprietários de terra como, mais fortemente, a trabalhadores pobres, 
perambulando por uma terra explorada, desértica e assolada por secas e, Um 
Certo Capitão Rodrigo, do gaúcho Érico Veríssimo, excerto contido em O 
Continente,  parte I da trilogia, O Tempo e o Vento, que remonta ao passado 
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histórico do Rio Grande do Sul dos séculos XVIII e XIX e aborda as disputas 
por poder e terra pelas famílias Amaral, Cambará e Terra.  A leitura de seus 
conteúdos temáticos servirão a uma tentativa de análise e compreensão da 
diversidade da cultura nacional e seus pontos de intersecção, que por sua vez, 
possibilitam a identificação cultural do homem brasileiro. 

O quinze representa um marco na mudança de tom do regionalismo 
brasileiro; e o excerto Um certo Capitão Rodrigo, a expressão bem madura 
desse mesmo regionalismo. As duas obras, na essência de cada, apresentam 
mundos culturais plurais e, ao mesmo tempo, expressões de um só Brasil. 
Seus temas fogem do pitoresco e dos localismos tradicionais para realizar 
denúncias sobre problemas sociais originados de uma sociedade colonizada e 
explorada. 

Nossa análise busca, portanto, compreender o Brasil diverso, alegre, 
conformista, insensível e brutal com sua própria gente e, sua própria gente, 
conformada e, quando não, obrigada a assim ser. A identificação da nação não 
está na diversidade cultural, vista pelos estrangeiros como exotismo. O 
sentimento de liberdade é sustentado por um mecanismo de intersecção de 
ordem ideológica que faz o Brasil ser nação, não enquanto território 
demarcado, soberano, pluricultural e plurigeográfico, mas em espírito, 
construído e sustentado por crenças, padrões, valores. 

Numa primeira seção do trabalho, apresentaremos as obras O quinze e 
Um certo Capitão Rodrigo  como parte dessas produções regionalistas 
caracteristicamente ligadas à busca de afirmação de uma identidade regional e 
nacional, cujos conteúdos ocupam-se da denúncia social.  Na segunda seção, 
serão analisados os pontos de intersecção da cultura nacional, ou seja, os 
valores que permeiam o campo cultural, social e ideológico e que constituem 
imaginário do brasileiro, fazendo-o identificar-se, principalmente no tratamento 
dispensado a grupos humanos. As relações sociais também serão abordadas 
no que se refere ao tratamento que o Estado oferece às classes menos 
favorecidas, o que desencadeia a visão que estas têm sobre o Estado. Será 
também analisado o papel desempenhado pela cultura religiosa nesses 
processos que envolvem relações de dominação e subordinação na 
organização social e política da nação.  

 
 

1. O QUINZE E UM CERTO CAPITÃO RODRIGO 
 

O profundo embasamento sociológico de O quinze e Um certo Capitão 
Rodrigo permite a realização de uma produtiva análise das problemáticas 
sociais e políticas nordestina e sulina. 

No nordeste, a decadência; no sul um intenso processo de formação e 
progresso, daí a valorização orgulhosa dessas representações. A nordestina, 
aqui vista pela análise de O quinze, representando, assim como a sulina, em 
Um certo capitão Rodrigo, a busca de afirmação de uma identidade. 

O nordeste, uma região decadente, com sombrias perspectivas de 
futuro, mas dotado de riquíssima tradição cultural, tentando explicar 
sociologicamente em suas produções, as condições precárias de vida de um 
povo, associando os traços marcantes de sua personalidade à luta pela 
sobrevivência, à persistência e à fé. O sul, uma região próspera, onde, apesar 
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da riqueza, a luta do homem esbarra na dominação política, manifestada, 
assim como no nordeste, pelo descaso, falta de apoio, e desprezo do Estado.  

Não se trata de abordar esse ou aquele problema social, ou expor os 
feitos de um povo na evolução de sua história e formação social. Mais que isso, 
O quinze e Um certo Capitão Rodrigo, respectivamente, abordam as relações 
sociais dentro de um espaço marcado culturalmente por características bem 
peculiares. Há uma exposição de hábitos, costumes, crenças, instrumentos, 
linguagem e concepção de mundo, revelada no campo ideológico da crença, 
valores e atitudes sociais. 

Nas duas obras pode-se observar o quanto os elementos culturais e 
espaciais marcam a vida dos personagens. Dimas é “Inabalável na convicção 
de que o ambiente modela e determina a conduta humana [...]”. (1994, p. 11).  

 No Ceará, a seca periódica, dizimadora e a indiferença. No Rio Grande 
do Sul, as adversidades do tempo e o invasor sempre iminente. São realidades 
distintas, mas que compactuam intersecções enquanto representações de 
cunho crítico-social. São mundos caleidoscópios, um em tons verde e 
vermelho, de adagas e tiros; outro, em tons sépia, marrom de facas, raízes 
bravas. Um com lingüiça frita, churrasco e chimarrita, outro com tripas de cabra 
sujas e assadas ao fogo do relento. 

O quinze retrata os problemas da seca de 1915 no Ceará. A obra narra a 
retirada de uma família de migrantes nordestinos, que deixa o sertão para 
escapar das desolações, fome e morte. Chico Bento e a família deixam o 
sertão a pé, rumo à capital cearense, onde seriam amparados em um “campo 
de concentração”. No caminho, com o aumento da fome, Josias, um dos filhos, 
morre após comer uma raiz envenenada e Pedro, outro filho, desaparece. Ao 
chegarem à capital, logo são reconhecidos por Conceição; neta de dona Inácia, 
que possuía uma fazenda na mesma região em que Chico Bento trabalhava 
como vaqueiro para outra fazenda. 

Conceição, uma professora que divide o tempo entre as aulas e a 
assistência aos necessitados, prefere estar solteira aos 22 anos, contrariando 
os costumes locais, onde as jovens, bem mais cedo, já estavam casadas. 

Vicente, primo de Conceição, toma conta de sua fazenda. Ao contrário 
de Chico Bento, que era simples empregado, ele apega-se a terra para tentar 
salvar a criação de gado. Toda a persistência de Vicente e toda a trajetória de 
Chico Bento são narradas e, em concomitância a isso, outros fatos e relatos 
vão sendo incorporados à obra. 

O narrador em terceira pessoa apresenta riqueza nos elementos e 
descrição bastante elaborada do homem e da terra. Os nomes das 
personagens (Cordulina, Dona Inácia, Chico Bento, Conceição, Vicente), são 
indicadores de uma realidade descrita, por serem comumente dados a 
nordestinos. As dificuldades pelas quais passam essas personagens vão aos 
poucos desvelando o perfil desse povo, sendo, cada uma, representante do 
jeito de ser nordestino. As expressões das personagens oscilam em um 
mosaico de sentimentos dolorosos relacionados com o mundo seco. 

Em Um Certo Capitão Rodrigo, de Érico Veríssimo retrata-se a vida do 
povo rio–grandense, a conquista da terra, os hábitos, costumes e crenças. O 
enredo relata a história de Rodrigo Cambará, um capitão forasteiro, que chega 
à pacata cidade de Santa Fé, revolucionando os costumes e desafiando 
crenças locais. Ousado e cheio de anedotas, o capitão se interessa por Bibiana 
Terra, filha de Pedro Terra. A jovem que aos vinte e dois anos incomodava os 
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costumes locais, onde as moças casavam-se com quatorze ou quinze, também 
se apaixona pelo capitão. Para tê-la, ele resolve se casar, visto que a cultura 
ditava que moça de família era para casamento. 

Com a ajuda do padre, Rodrigo convence o pai de Bibiana a recebê-lo. 
Após o consentimento, Bibiana casa-se e, nos primeiros anos de convivência, 
vive os dias mais felizes de sua vida. Rodrigo mostra-se um marido dedicado e 
resolve sentar morada em Santa Fé, montando uma mercearia, apesar de estar 
contrariando o desejo da autoridade do lugar, representada pela família 
Amaral. Com os anos, o capitão passa a se enfadar com a vida monótona, com 
estar preso a um compromisso, e começa a viajar para comercializar, iniciando 
uma vida de traições conjugais e desprendimento dos padrões sociais exigidos 
para um homem casado. Por volta de 1835, o capitão parte para lutar nas 
forças revolucionárias de farrapos e morre em batalha, deixando para trás a 
mulher, dois filhos e toda uma estória de guerras, desafios. 

O desafio de Rodrigo à família Amaral é símbolo do desafio à política 
opressora e ao mando da classe dominante. Em oposição às atitudes de 
Rodrigo, estavam os gaúchos da terra, gente humilde, trabalhadora, que via a 
política governamental fazer sucumbir o esforço de um ano todo nas 
plantações. O trabalho árduo no campo, o lucro zero, quase uma escravidão, 
cujo resultado mal era suficiente para a alimentação. 

 
 

1.2. Os díspares em O quinze e Um certo Capitão Rodrigo 
 

O espaço descrito nas obras em análise é bastante diverso e está ligado 
ao histórico da marca da atividade produtiva do homem e às questões 
climáticas. 

Em O quinze, logo nas partes iniciais da narrativa, é feita uma descrição 
do ambiente que irá circundar a vida das personagens. É retratada a terra 
nordestina com toda sua secura e conseqüentemente suas conotações de 
miséria. Note-se: 

 
Vicente marchava através da estrada vermelha e pedregosa, 
orlada pela galharia negra da caatinga morta. Os cascos do 
animal pareciam tirar fogo nos seixos do caminho. Lagartixas 
davam carreirinhas intermitentes por cima das folhas secas do 
chão que estalavam como papel queimado. O céu, 
transparente que doía, vibrava, tremendo feito uma gaze 
repuxada. ( QUEIROZ, 2000, p. 13). 
 

Os hábitos da gente nordestina, em parte, estarão configurados pelo 
ambiente da seca. No caminho em retirada do sertão para a capital, Chico 
Bento e a família vão comendo o que as condições do espaço permitem. Com 
a seca, é veemente a escassez de alimento. A magreza das personagens 
mistura-se com a secura do espaço. 

No momento da primeira fome da viagem, Chico vai aos alforjes e retira 
uma manta de carne de bode seca e um saco cheio de farinha e, quando a 
mulher lhe pede que arranje um pouco de água para o café, o vaqueiro sai à 
procura com a garganta seca e ardente. Os filhos, pela exigência da sede, 
gemem, engolem farinha, lambem pedaços de rapadura e são consolados pela 
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mãe. Acaba a comida e Chico Bento, vendo mulher e filhos quase mortos de 
fome, mata uma cabra que não lhe pertence. O dono aparece, humilha-o, 
chamando-o de ladrão e cabra sem-vergonha, levando consigo aquilo que seria 
o alimento dos esfomeados. Restam-lhes as tripas, que sem água para serem 
lavadas, são assadas “insossas e sujas apenas escorridas nas mãos”. 
(QUEIROZ, 2000, p. 68). 

A questão da fome, como conseqüência da seca, desencadeia a perda 
de vida das personagens. A sujeira, a magreza excessiva deixa homens e terra 
num só tom sépia, com cor de morte e miséria, todos são vitimas – terra e 
homem.  

Os diálogos dos retirantes são quase inexistentes, as poucas falas 
revelam a necessidade de comer, beber, ou requerer de Deus um auxílio. 

Mesmo após a chegada à capital, as condições de vida continuam sendo 
degradantes. Nota-se isso na descrição do “campo de concentração”, ambiente 
onde os retirantes são alojados e recebem uma alimentação denominada 
“ração”. Os nomes “campo de concentração” e “ração” remetem ao tratamento 
e o castigo dado aos prisioneiros de guerra e com a comida que se serve a 
animais. 

Nesse âmbito, a vida dos homens da seca é abordada sob um foco 
determinista, que, ao mesmo tempo, denuncia o descaso do Estado para com 
essa gente. 

Em Um certo Capitão Rodrigo, o espaço descrito é totalmente diferente. 
A vida e o verde permeiam a paisagem, e a fartura alimentar, para os mais 
favorecidos,  pode ser vista no relato das churrasqueadas, das linguiças fritas. 

As plantações de trigo configuram a descrição dos cultivos agrícolas, 
bem como a criação de gado, a atividade pecuarista.  O cavalo é utilizado nos 
pampas, no trato com o gado, nas carreiras. A terra sulina é generosa e 
permite também a produção da erva-mate, uvas e hortaliças. Isso determina 
hábitos culinários e alimentícios dos habitantes.  

O clima e as atividades produtivas desenvolvidas pelos homens também 
marcam a vida dos gaúchos. Assim, o laço, o poncho, as boleadeiras, a adaga 
para as guerras, as carretas puxadas a animais, fazem parte do universo rio-
grandense.  

A idéia de impetuosidade e liberdade do gaúcho por vezes é associada a 
uma relação próxima com a natureza viva e rica. A personagem Rodrigo é 
tomada por um súbito desejo de sentir-se vivo, livre. Logo, seus pensamentos 
são assim narrados: 

 
Estava de olhos erguidos, mas fechados, recebendo em cheio 
no rosto o sol quente e o vento fresco. Pensava em como seria 
bom sair pelo campo a cavalo, a todo o galope, percorrer as 
invernadas, tomar um banho no lajeado e depois ficar deitado 
ao sol... (VERÍSSIMO, 2000, p. 165). 

 
É possível observar a partir dos aspectos descritos, os díspares do 

espaço nas duas obras. É retratada é uma pluralidade de mundos opostos. Os 
climas são diferentes, as atividades das gentes também são. Em O quinze, o 
espaço determinando a dor, Em Um certo Capitão Rodrigo, o espaço 
determinando a fartura de alimentos e riquezas naturais.  

Em espaços tão díspares, o que pode identificar o brasileiro nessas 
representações?  
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2. AS INTERSECÇÕES CULTURAIS EM O QUINZE E UM 
CERTO  CAPITÃO RODRIGO 

   
Os estudos que pretendem interpretar a cultura brasileira são 

caracteristicamente polissêmicos, refletindo a própria natureza da cultura 
nacional. Alguns pretendem explicar processos, enfatizando a unidade cultural 
sem excluir a diversidade. Mesmo os estudos sobre unidade têm abordagens 
diferentes. Gilberto Freyre (1943) faz uma interpretação senhorial da cultura 
brasileira, abordando sua unidade a partir da casa grande e tendo como pólo 
unificador a visão dominante de processo cultural. 

Freyre interpreta a cultura por meio de quadros do cotidiano, 
estabelecendo uma teia de significados que o recorte Casa Grande - Senzala – 
Capela envolve. O autor utiliza referências como geografia, clima e ambiente 
para interpretar o Brasil. Nesse contexto, raça e personalidade são conceitos-
chave de sua abordagem, embora ele não deixe de enfatizar os aspectos 
lingüísticos.  

Para Mota, Casa Grande & Senzala e outras obras de alta interpretação 
do Brasil, sob fórmulas regionalistas ou universalistas, na verdade, encobrem o 
problema real do Brasil que é o das relações de dominação. Ele questiona até 
que ponto fórmulas regionalistas estreitas de valor ensaístico, ou em 
contrapartida, universais e demasiado genéricas, encobrem as relações de 
dominação em que mitos como o da democracia racial e do luso-tropicalismo 
servem ao fortalecimento de um sistema ideológico no qual se perpetua a 
noção de cultura brasileira. É justamente aderindo à proposição de Mota, que 
vamos à análise, nas duas obras, do que denominamos serem intersecções 
capazes de identificar culturalmente o brasileiro.  
 
 
2.1. Sobre imagens e tratamento dispensados ao negro 
 

Nas obras em análise, aparecem figuras negras e, assim, pode-se 
observar como funciona a participação desse grupo na sociedade brasileira. 
Segundo França (1998: 05), “a mulata faceira, o negro servil, o mulato 
indolente e outros tantos construtos, quer queiramos quer não, ainda marcam 
presença no imaginário do brasileiro”. 

Em Um Certo Capitão Rodrigo é possível observar o negro ainda no 
contexto de escravidão e em O Quinze, o negro liberto, mas sofrendo as penas 
da discriminação. O salto de uma representação de tempo a outro permite a 
afirmação de que o preconceito, assim como outros valores, são culturalmente 
repassados de geração em geração, de maneira a permear o inconsciente ou o 
imaginário das pessoas de valorações que servem a discriminar ou inferiorizar 
determinados grupos. 

Em várias passagens de Um Certo Capitão Rodrigo é abordada a 
questão da escravidão, do maltrato aos negros, da participação desse grupo 
nas guerras contra os castelhanos e ainda também, a imagem do negro 
benzedor. 

Num duelo contra Bento Amaral, Rodrigo é baleado e na ânsia da morte 
uma negra-velha mãe d’angola vem benzer-lhe. O mesmo sucede com sua 
filha Anita, que também é benzida por uma negra, na tentativa de livrar-lhe da 
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morte. Em outra ocasião, o próprio capitão, numa roda de jogo, atribui sua 
sorte ao benzimento de uma negra velha. Em O Quinze, relata-se o ritual que 
uma “preta velha” faz ao benzer o personagem Josias nas ânsias da morte. 

De Sul a Nordeste, muda–se o contexto, mas não se muda o tratamento 
dispensado ao negro. Se em Um Certo Capitão Rodrigo pode-se ler passagens 
como: “sabia que era, uma espécie de tradição entre os Amarais fazer filhos 
nas escravas”. (VERÍSSIMO, 2000, p. 84), em O Quinze pode-se ler: “tolice, 
não senhora! Então Mãe Nácia acha uma tolice um moço branco andar se 
sujando com negras?” (QUEIROZ, 2000, p. 60).  A mulher negra, nos duas 
representações é considerada objeto sexual dos brancos. Na fala de 
Conceição, “um moço branco andar se sujando com negras”, observa-se o alto 
grau de discriminação, baseado nos conceitos de pureza ou impureza, ou seja, 
o negro é associado à sujeira. 

A verdade é que por bem ou mal, brancos sempre procuraram as negras 
e da tradição de fazer filhos nas escravas, como explicita Veríssimo, em Um 
Certo Capitão Rodrigo, originam-se os mulatos. Estes não deixam de ser 
discriminados também. Note-se na afirmação de Conceição: “Um cabra, uma 
cunha à toa, de cabelo pixaim e dente podre!...” (QUEIROZ, 2000, p. 59). A 
amenização às discriminatórias afirmações de Conceição vem na resposta não 
menos preconceituosa de Mãe Inácia: “—Mas, minha filha, isso acontece com 
todos. Homem branco no sertão – sempre saem essas histórias, além disso, 
não é uma negra; é uma caboclinha clara” (QUEIROZ,  2000, p. 60) 

Paradoxalmente, a relação entre negros e brancos é revelada nas duas 
obras: Os brancos, em Um Certo Capitão Rodrigo, não concedem aos negros o 
direito de cidadania, mas os mesmos negros são feitos rapidamente cidadãos 
quando requisitados  para guerrear nas batalhas. Os brancos têm suas 
mulheres, mas não deixam de fazer filhos nas negras. Nas duas obras os 
brancos crêem em Deus, mas na hora da morte chamam os negros para 
benzê-los. Conforme França, (1998: 92): 

 
O africano e seus descendentes figurantes de primeira hora 
das importantes páginas da nossa história e literatura, não 
escapam, como é obvio aos efeitos de uma forje de sua 
imagem. Basta confrontar-nos as imagens feitas do negro em 
nossos escritos como o senso comum do brasileiro a esse 
respeito, para rapidamente percebermos o alcance e poder que 
tiveram tais construtos. (FRANÇA,1998 p. 92). 

 
No nordeste, por exemplo, onde a colonização foi realizada pela 

exploração da terra e do escravo, as marcas da escravidão são veementes nos 
construtos preconceituosos. Pode-se ver em O quinze, um negro que se 
autodiscrimina. Note-se na voz da mulata Chiquinha Boa, o comentário que 
tece a respeito de sua própria raça: “moço branco não é pra bico de cabra que 
nem nós”. (QUEIROZ, 2000, p. 57). 
 
 
2.2. Cultura religiosa e crenças 
 

Para Claval (1999, p.115), “partilhar as mesmas crenças religiosas ou 
metafísicas e participar dos ritos que reúnem os crentes, constitui cimentos 
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sociais sólidos”. Os homens de uma sociedade, em nome da razão e da fé, 
celebram mitos que são parte dos fundamentos de uma ideologia cultural que 
mantém ou ajuda a manter uma unidade de pensamentos entre os povos. A 
cultura religiosa não se manifesta apenas no campo das rezas individuais ou 
coletivas, mas em todos os hábitos e costumes ligados ao campo da crença. 

No Brasil, desde a chegada das naus, o sucesso nas colheitas de cana-
de-açúcar, as descobertas do ouro e das pedras preciosas, tudo era atribuído 
às graças divinas do Deus do colonizador, ou seja, o Deus católico.  Nesse 
contexto, de natureza ainda selvagem e inóspita, a presença do diabo se 
impunha para explicar o desconhecido, ou justificar a presença do mal. Devido 
a isso, no decorrer do desenvolvimento da colônia, os deuses de índios e 
negros foram associados ao mal. 

 
Papel importante ocupou a Inquisição na tentativa de 
homogeneizar a fé e os ritos católicos na colônia, caçando não 
só bruxas de tradição européia e cristãos-novos, mas também 
as crenças e os deuses tupi-guaranis e africanos, que não mais 
eram idênticos aos de seus antepassados. Como exemplo do 
desaparecimento de ritos de origem africana, as divindades 
protetoras da agricultura desapareceram entre os escravos, 
nem um pouco interessados em aumentar seu trabalho, cujos 
frutos eram apropriados pelos senhores. (FURTADO, 2000, p. 
16).   
 

No Brasil, a igreja católica dava curso ao processo de reforma cultural, 
visando erradicar crendices pagãs diferentes da católica, para uniformizar a 
crenças e ritos. No entanto, isso não foi possível devido à impossibilidade de se 
estabelecer um controle efetivo da cultura no vasto território. Assim, as 
crendices se amalgamavam umas às outras, criando um sincretismo religioso 
único e particular. 

A ordem e a hierarquia eram requisitos importantes para a manutenção 
da igreja. A idéia de liberdade desvinculava-se da obediência e a 
desobediência associava–se à anarquia. A manutenção da ordem religiosa 
servia o poder e a manutenção do poder facilitava a ação da religião. 

É interessante observar em Um Certo Capitão Rodrigo, que há uma 
exposição da questão religiosa no país, tanto no âmbito das relações da igreja 
católica com o poder, quanto no âmbito das relações do povo com a fé 
religiosa.  A manifestação da fé, nesse contexto, é o elemento presente que 
funciona como última saída. Nota-se isso nas expressões de fé realizadas por 
determinadas personagens, que, por necessidade ou hábito, fazem preces e 
orações a fim de conseguir de Deus objetivos que não podem ser alcançados 
por um ser humano subordinado pelas condições de vida em um contexto 
social e político que o oprime. A personagem Bibiana é um exemplo disso. 
Reza e faz promessa, na tentativa de requerer de Deus proteção para que 
Rodrigo e seu antagonista Bento, não se firam em duelo em disputa de sua 
própria pessoa.  

Tanto no sul como no nordeste, as rezas são praticadas em sua maior 
parte por personagens femininas, que, ligadas a uma fé, buscam força 
espiritual para superar os contratempos, injustiças e situações culturalmente 
cristalizadas das quais as próprias personagens são vítimas. 
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Em O Quinze, são incontáveis as evocações que as personagens fazem 
a Deus no sentido de requerer ajuda ou proteção. Isso ocorre porque, na 
situação contextual, todos são vítimas da seca e não têm a quem recorrer. 

Nas páginas iniciais da narrativa, mãe Nácia mexe as conta do rosário e 
Conceição embebe-se em leituras que fazem descrição de ritos e mitos, 
soletrando os diversos nomes com que se evoca Deus pelo mundo. 

O texto, por si, apresenta a confusão desolada na mente dos homens 
nordestinos em meio aos galhos secos e espinhos.  Vicente indaga mãe Inácia 
sobre o que fazer com o gado a morrer de fome. A resposta diretamente evoca 
Deus: “não sei.. por hora... valha-me Deus!” assim, sucessivamente as 
personagens vão chamando a Deus, atribuindo e pedindo a Ele graças, 
lamentando a força da situação. Note-se: “tia Idalina, que notícias tem de 
Paulo! Boas... vai muito bem graças a Deus... (QUEIROZ,  2000, p. 18). “Ô 
sorte, meu Deus! Comer cinza até cair morte de fome” (QUEIROZ,  2000, p. 
20). Essa é a fala do vaqueiro Chico Bento ao observar as reses descarnadas 
e cabisbaixas partirem sem comida e  água na poeira da caatinga. 

“Deus, te acompanhe” “Deus só nasceu pros ricos”, e “Quero rezar um 
pouquinho para ver se sossego o coração”, “Chico, o que é que se come 
amanhã”?, “sei lá! Deus ajuda!”, “Meu filho!, pelo amor de Deus você comeu 
mandioca crua?”, “Chico, Chico, valha-me nossa senhora! O Josias se 
envenenou!”, “O comer era quando Deus fosse servido”, “ -- Meu senhor pelo 
amor de Deus me deixe um pedaço de carne, um taquinho ao menos que dê 
um caldo para a mulher mais os meninos! Foi pra eles que eu matei! Já caíram 
de fome.” (QUEIROZ,  2000, p 57). É assim que ser entrecruzam os diálogos 
das personagens de O quinze, sempre pelo fio de “Deus”, configurando uma 
expressão paradoxal de desespero e ao mesmo tempo esperança. 

As aglomerações e rezas coletivas são a expressão maior de fé do povo. 
Em O quinze é abordada essa questão na descrição da procissão de São 
Francisco: 

 
Setembro já se acabara, com seu rude calor e sua aflita 
miséria; e outubro chegou, com São Francisco e sua procissão 
sem fim, composta quase toda de retirantes, que arrastavam as 
pernas descarnadas, os ventres imensos, os farrapos imundos, 
atrás do pálio rico do bispo, e da longa teoria de frades a 
entoarem em belas vozes a canção em louvor do santo. 
(QUEIROZ, 2000, p. 122) 
 

É na descrição, que o texto anuncia as disparidades econômicas entre 
igreja e o povo. Os ventres inchados e as pernas descarnadas, os farrapos 
imundos, contrastando com o rico pálio do bispo. Os homens esfarrapados 
seguem em procissão atrás da imagem imóvel, indiferente à situação de seus 
seguidores. 

 
São Francisco passeou por toda a cidade, com os olhos  de 
louça fitos no céu, sem parecer  cuidar da infinita miséria que o 
cercava  e implorava sua graça, sem nem ao menos ensaiar 
um gesto de benção, porque suas mãos, onde os pregos de 
Nosso Senhor  deixaram a marca, ocupavam-se  em segurar 
um crucifixo  preto e um grande  ramo de rosas. (QUEIROZ, 
2000, p. 123) 
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Os olhos de louça da imagem metaforizam a indiferença, o crucifixo 
preto contrasta com as rosas. As simbologias da fé sintetizam o paradoxo da 
veneração pelo que apenas é vivo na memória metafísica do povo e que não 
podem se concretizar em ajuda. O santo de louça concretamente não poderia 
resolver o descaso de um Estado para com seu povo, e é interessante verificar 
que os mesmos homens, que se enfileiram atrás de um santo de louça, não se 
aglomeram para reivindicar seus direitos de cidadãos. 

Verifica-se, também, nas obras, que, no mesmo contexto onde se 
expressa a fé católica, apela-se a outras forças. O mesmo brasileiro, que, em 
sua maioria, crê num Deus e todas as suas denotações cristãs, é aquele que, 
não sendo atendido em sua prece, recorre aos benzimentos e acredita em 
salamancas, Negrinho do Pastoreio etc.  

As invenções dos homens, sedentos de milagres, denotam a 
necessidade da gente desamparada em crer nelas, para, esperançosamente, 
encontrar motivos para resistir às adversidades. 

Assim, sucessivamente, no desenrolar do enredo das duas obras,  
apresenta-se:  No sul, o dia de finados e Nossa Senhora da Conceição, 
padroeira do povoado. No nordeste, a procissão de São Francisco. Assim, vão 
sendo reveladas as intersecções no campo das crenças e da fé religiosa do 
brasileiro. Cada povo com suas expressões regionais, no entanto, 
representantes da expressão de todo um país.  

Os textos de O quinze e Um Certo Capitão Rodrigo são diferentes no 
sentido de que o de Veríssimo perpassa pela crítica direta da influência da 
igreja ou das crenças nas atitudes sociais e culturais da gente Gaúcha – 
respeito à trindade, respeito ao poder de certos grupos na terra.  Já o de 
Queiroz mostra na voz das personagens o valor das crenças a favor de 
amenizar as desgraças de realidade.  

Ambos os textos revelam as influências religiosas como elementos 
catalisadores de uma ideologia de subordinação e conformismo. As situações 
de miséria, desvantagem e injustiças são entregues em preces a Deus.  
 
 
2.3. O brasileiro e suas relações com o governo 

 
Nas duas obras literárias em análise, nota-se um tom de denúncia no 

que se refere à posição que o governo estabelece com as classes menos 
favorecidas no Brasil. 
Em Um Certo Capitão Rodrigo, é do narrador o papel de desvelar a referida 
relação. 

Note-se: 
 
Ao pensar na corte, Pedro pensou em “governo”. Para ele 
governo era uma palavra que significa algo de temível e ao 
mesmo tempo de odioso. Era o governo que cobrava os 
impostos, que recrutava os homens para a guerra, que 
requisitava o gado, mantimentos e às vezes até dinheiro e que 
nunca mais se lembrava de pagar tais requisições... Era o 
governo que fazia leis — leis que sempre vinham em prejuízos 
do trabalhador, do agricultor, do pequeno proprietário. 
(VERÍSSIMO, 2000, p. 39). 
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A personagem Pedro Terra vê o esforço de seu trabalhador sucumbir 
pela exploração governamental. Porém, ao mesmo tempo em que odeia o 
governo, Pedro também o teme. Assim, é descrito: “era religioso, hospitaleiro e 
tinha um respeito supersticioso pela lei e pela autoridade”. (Veríssimo 2000, p. 
81). 

Em Um Certo Capitão Rodrigo, o poder manifestava-se direta ou 
indiretamente na  figura dos Amarais ou do apaziguador Pe. Lara, 
respectivamente representantes da classe dominante e da igreja.  

O governo era odiado pela população, porque representava a marca da 
exploração do trabalhador:  

 
A coroa tinha estabelecido um preço fixo para o trigo e havia 
comprado toda a produção. Ora, esses preços não convinham 
ao plantador, mas governo é governo. Às vezes a coroa se 
apossava das colheitas, prometia pagar, mas acabava não 
pagando. Por outro lado, as sementes escasseavam e o 
governo não fazia nada para ajudar o agricultor. As lavouras 
começaram a ficar abandonadas. Era impossível lutar contra 
duas pestes ao mesmo tempo: a ferrugem e o governo. 
(VERÍSSIMO, 2000, p. 43). 
 

A afirmação “governo é governo” determina a impossibilidade de reação 
de toda uma população em relação às imposições governamentais. A voz do 
narrador tece este comentário solto e impessoal, “governo é governo”, como 
que representando a fala de todos aqueles que são prejudicados pelas 
imposições governamentais. 

Em O Quinze, a raiva e a aversão ao governo expressa-se na voz do 
vaqueiro Chico Bento: “—desgraçado! Quando acaba, andam espalhando que 
o governo ajuda os pobres, não ajuda nem morrer!” 

No decorrer da obra, não só a voz de Chico Bento funciona como crítica 
ao governo ou Estado. Todo o texto é um alerta, uma denúncia. A descrição da 
situação dos menos favorecidos no ambiente do sertão, desamparados pelo 
governo, é uma denúncia.  

Os brasileiros do Sul e do Nordeste não gostam do governo, sabem que 
ele é injusto, mas as reclamações individuais não são suficientes para fazer 
desses homens pessoas politicamente atuantes. Em meio à apatia, partilham 
as condições impostas e os infortúnios da ordem estabelecida. 

Os que revidam são considerados estrangeiros, desordeiros, como no 
caso do Capitão Rodrigo Cambará. No âmbito governamental, a sociedade 
brasileira pode ser lida sob uma perspectiva funcionalista da cultura, onde o 
primado da ordem sufoca as reivindicações populares, onde o querer ser 
cidadão esbarra na promoção do que os dominantes chamam de anarquia, 
desordem. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A questão da cultura brasileira e da identidade nacional é debate antigo 
que se realiza entre os intelectuais no Brasil. A identidade, nesse sentido, se 
define em relação a algo que lhe é exterior. Na verdade, é interessante 
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questionar o porquê da insistência de se buscar uma identidade contrapondo-
se ao estrangeiro. Certamente, tal fato provém de o Brasil ser um país ainda 
cheio de desigualdades e colonizado, em que os parâmetros para o 
desenvolvimento da sociedade e da cultura sempre foram enraizados na cópia 
de algo de um lugar considerado melhor que o nosso. 

Dizer que o Brasil é distinto de outros países não é suficiente para 
estabelecer em que consiste a identidade nacional do brasileiro, ou do Brasil. 

Os pontos de intersecção da nossa cultura identificam o homem 
brasileiro. Nas duas obras, os negros são discriminados, o governo oprime o 
povo tirando-lhe o que pode em forma de impostos e, quando não, dando-lhe a 
ração mínima para que não morra de fome. A fé religiosa contribui para 
alienação no sentido de pregar o conformismo.  

De alguma forma, procurou-se ler, na literatura, questões como memória 
coletiva, mito, ideologia, papel do Estado, relações de poder.  O racismo, por 
exemplo, foi abordado de forma a apontar, que a identidade nacional esbarra 
na negação do elemento negro.  

Nosso intuito foi lançar o olhar para uma manifestação cultural 
regionalista para além do determinismo e, a partir de representações díspares, 
perceber a essência que move o homem desse país.  Tratar a questão da 
cultura e identidade nacional vai ao encontro de considerar o fato de termos 
sido explorados por culturas dominantes que nos levaram a negar a nossa a 
favor de imitá-las. Vai ao encontro de considerarmos que vivemos num país 
altamente desigual em que a maioria ainda é pobre.  

O povo brasileiro, que vive no interior de uma fronteira delimitada pela 
geografia nacional, não é definitivamente diferente em cada região.  Tudo, no 
final das contas, acaba se resumindo nas relações de poder, dominação e 
subordinação. A cada um, o seu lugar. Identificamo-nos, enfim, enquanto 
dominados que se auto-inferiorizam. Discriminar o negro, por exemplo, é negar 
a própria brasilidade. 

O que se pode ver nas representações é que mesmo sofrendo uma 
situação de injustiça, o brasileiro em geral, porta-se conservador e avesso a 
qualquer forma ou projeto de mudança social. Mas não é assim porque é 
fatalista. É assim porque aprendeu a respeitar um poder maior e a acreditar 
que nada pode mover o que está instituído.  
 

 
REFERÊNCIAS 

 
 

ALMEIDA, José Maurício Gomes de. A tradição regionalista no romance 
brasileiro. Rio de Janeiro: Achiamé, 1980. 
 
AZEVEDO, Neoraldo Pontes de. Modernismo e Regionalismo. João Pessoa: 
Secretaria de Educação e cultura da Paraíba, 1984.   
 
BARRETO, Luiz Antônio. Sem fé, Sem lei, Sem rei: Novas prévias para uma 
teoria da cultura brasileira. Aracaju: Sociedade Editorial de Sergipe, 1996. 
 
BANDEIRA, Maria de Lourdes. Antropologia. Conceitos e Abordagens. 
Fascículo 2. 2ed. rev. Cuiabá: EdUMT, 2000. 



 

 305 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

 
BOSSI, Alfredo (Org). Cultura Brasileira: Temas e situações. São Paulo: 
Brasiliense, s.d. 

 
CLAVAL, Paul. Geografia Cultural. Trad. Luiz Fugazzola Pimenta e Margarete 
de Castro Afeche Pimenta. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1999. 
 
COUTINHO, Carlos Nelson. Cultura e sociedade no Brasil: ensaios sobre 
idéias e formas. 2 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 
 
CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Trad. Viviane Ribeiro. 
Bauru: EDUSC, 1999. 

 
DIMAS, Antônio. Espaço e romance. 3 ed. São Paulo: Ática, 1994. 
 
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. [trad. 
Rogério Fernandes]. 5 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
 
FREIRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1994. 
 
FURTADO, Júnia Ferreira. Cultura e sociedade no Brasil colônia. São Paulo: 
Atual, 2000. 
 
LUKÁCS, Georg. Teoria do Romance. São Paulo: Duas cidades; Ed. 34, 2000. 
 
MOTA, Carlos Guilherme. Ideologia da Cultura Brasileira. São Paulo: Ática, 
1990. 
 
ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e identidade nacional. São Paulo: 
Brasiliense, 1994. 
 
QUEIROZ, Rachel. O Quinze. São Paulo: Globo, 2000. 

 
SILVEIRA, Rosa Maria Godoy. O regionalismo Nordestino: Existência e 
consciência da Desigualdade Regional. São Paulo, Ed. Moderna, 1984. 
 
VERÍSSIMO, Érico. Um certo Capitão Rodrigo. São Paulo: Globo, 2000. 


