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RESUMO

O presente trabalho analisa o romance de Mario Vargas Llosa La guerra del fin del mundo no
marco dos estudos em literatura e história. Os conceitos de verossimilhança e caracterização
de personagens históricos fazem parte desta pesquisa. É de fundamental interesse o conceito
de “cronotopo” acunhado por Mikhail Bahktin, que descreve a forma em que tempo e espaço
definem as caraterísticas do relato, abrindo a possibilidade de estudar como determinadas
relações espaço-temporais definem formas arquetípicas de algumas produções literárias.
Metaficção, meta-história e intertextualidade são conceitos norteadores da análise
comparativa realizada entre o trabalho de Vargas Llosa e outros que também têm os
acontecimentos de Canudos como tema. É realizada uma leitura das condições de produção
do romance com apoio nas teorias de Verón sobre “fundações”. A personalidade do autor do
romance e, também, as mudanças que acompanham sua trajetória são consideradas
fundamentais na hora de evidenciar as operações discursivas criadas para estabelecer as
identidades dos atores do conflito e os grupos sociais que eles representam. Consideram-se
também de importância fundamental para a leitura do romance as condições políticas em que
foi escrito, a ocorrência de levantes populares na América Latina durante toda a concepção do
romance até sua publicação em começos da década de oitenta do século XX. O tratamento
dado às personagens históricas, que são citadas pelo nome, assim como o daquelas que têm os
nomes trocados, é visto como uma chave interpretativa das visões de mundo que a narrativa
propõe. Este estudo traz um panorama de leituras que foram feitas até o momento sobre o
autor e sua obra, estendendo e aplicando essas leituras à interpretação do romance estudado.
Trabalha-se com a hipótese central de que outros conflitos, contemporâneos à criação do
romance, ecoam na reconstrução histórica da sublevação no sertão.

Palavras-chave: Canudos – Vargas Llosa – Cronotopo – Levantamentos populares.



ABSTRACT

This paper analyzes Mario Vargas Llosa’s novel La guerra del fin del mundo, from the
studies of History and Literature. The concept of verisimilitude and historical characters
portrayal are a very important part of this work. Mikhail Bakhtin’s concept “chronotopo” is of
capital interest, because it refers to episodes where time and space are the key to understand
the main conflict and allow the analyst to use these categories to think how they are retaken
on different literary productions. Metafiction, metahistory and intertextuality are guiding
principles in the comparative analysis we perform here between Vargas Llosa’ work and other
writings about the war in Canudos. There is a reading on the novel production conditions with
support in Eliseo Verón theory of “foundations”. Shaping the novel’s author profile, as well
as the changes that folows his trajectory is fundamental to highlight discursive practices
created to establish the conflict between the main characters and the social groups they
represent. We also consider fundamental for the novel reading, understanding political
conditions at the time when the text was write, remarkably the existence of many popular
uprisings in Latin America from the days when the romance was conceived to its publishing
at the begining of the eighties at de XX century. The treatment given to historical characters
called by their names as well as those with fictional ones has been see as an interpretative key
of the worldview proposed by the narrative. This study brings an overview of readings done
until now about the author and his work, extends it and applies to the analysis and
interpretation of this specific novel. It´s assumed the Hypothesis of echoing voices from other
conflicts, contemporary to the novel writing, in the reconstruction of the “sertão” uprising.

Key-words: Canudos – Vargas Llosa – Chronotopo – Popular uprisings.
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INTRODUÇÃO

No ático do apartamento do Carrier D’Osi no bairro de Sarriá, de Barcelona,
Mario escreve desde cedo. Pediu para não ser molestado até as oito horas da
noite. Trabalha intensamente no que será “Pantaleón e as visitadoras”, o
primeiro romance seu que tem partes de humor e ironia. Já escreveu o que
alguns críticos consideram uma trilogia: A cidade e os cachorros, A casa
verde e Conversações na catedral.  Disse que não quer voltar a escrever
nada tão sério novamente, que já chega daquela sua procura pelo “romance
total” de Flaubert. Ainda é muito amigo de Gabo García Márquez, se
encontram com frequência e compartilham decisões literárias e ideológicas;
ainda não concluiu sua dissertação de doutorado sobre o colega “História de
um Deicidio” e, por enquanto, ainda não deu o famoso murro no olho do
Nobel colombiano, que ficaria sem esclarecer por todo o sempre.
– Senhor Mario! Chamada de Paris!
– Se for a cegonha, peça para esperar, Pantaleón está escolhendo as melhores
visitadoras para seu “batalhão”! – contesta risonho, Mario de seu pequeno
aposento.
– Muito engraçado, senhor, mas disseram que é o diretor da Paramount! O
senhor vai ser ator de cinema?
– Da Paramount? Já desço! – tira as mãos do teclado da máquina de escrever
e sai sem fechar completamente a portinhola de madeira.
Entrando na sala do seu apartamento, Mario toma uns segundos para respirar
antes de pegar o telefone. Precisa da pausa para fazê-lo voltar do mundo em
que estava momentos atrás, na selva peruana, recrutando prostitutas para
acalmar os ânimos dos oficiais do exército que passam muito tempo longe
das famílias. Agora, ele está em casa com sua família. Patricia, sua esposa,
está na cozinha, seus filhos Álvaro e Gonzalo estão ali fazendo as tarefas da
escola e, na parede, o retrato que Carlos Mensa fizera dele, rodeado dos
famosos cães de A cidade e os cachorros, o interpela, impedindo que
esqueça quem ele é: o grande escritor Mario Vargas Llosa.
– Alô, Mario querido, já passou muito tempo desde a última vez que nos
encontramos aqui em Paris – diz ao telefone o representante da Paramount
na França, Christian Ferry, olhando através da ampla janela do quinto andar,
que se abre no meio do telhado de ardósia do prédio tipicamente
haussmaniano. – Um ‘paisano’ da sua terra está aqui, o diretor Ruy Guerra,
querendo fazer um filme sobre Canudos e pensei logo no seu nome para
ajudá-lo com o roteiro. Ele tem boas ideias, mas não fala muito francês,
sabe?
– O Ruy Guerra não é brasileiro? – surpreso pela confusão de Ferry, Mario
não quer ser descortês.
– Ah vocês sempre ficam nesses detalhes, para nós é diferente, fala francês,
é francês! E as pessoas da América do Sul são sul-americanos, não é
verdade?

Esta dissertação começa com uma mentira.  E não poderia ser de outra forma. O seu

objeto é uma ficção, ou seja, uma mentira. Nada do que nela acontece deve ser tomado como

certo, embora muitas vezes o pareça.  Assim acontece com o diálogo que abre este trabalho.

Não é verdade. Aparece destacado e em formato de citação, mas não é. Não existe um texto
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completo para ser citado. Escrevemos esse fragmento, intencionalmente, fingindo construir

um romance que contasse o nascimento do nosso objeto de estudo.

A mentira que criamos para começar este trabalho não é uma mentira qualquer. É uma

dessas interessantes mentiras que brincam de se parecer muito com a realidade.  Essa ficção

ilustra a cena do “pecado original” que levou à aparição do romance La guerra del fin del

mundo: a ligação feita pelo presidente da Paramount na França para o escritor Mario Vargas

Llosa, oferecendo-lhe a oportunidade de colaborar com Ruy Guerra na elaboração de um

roteiro sobre a rebelião de Antônio Conselheiro e seus seguidores.

Para escrever esta ficção, contamos com vários testemunhos da época, incluindo o de

um dos protagonistas principais, o próprio Mario, carecemos, porém, dos detalhes que

fornecemos na narrativa. Alguns amigos que visitavam a casa dos Llosa naquela época

deixaram relatos (suspeitos também de erro ou falseamento intencional, por que não?) que

aproveitamos aqui para contar como era o ambiente. Alguns cruzamentos de datas nos deixam

intuir qual era o romance que o escritor estava compondo no momento – Pantaleón y las

visitadoras –, mas nada nos assegura que ele estivesse mesmo trabalhando quando recebeu a

ligação.

Se remontarmos à Retórica aristotélica, observamos que, para o grego, o discurso

poético era claramente oposto ao discurso racional. Os dois expressavam algum valor de

“verdade”, porém, enquanto o discurso racional (que aqui podemos assimilar à ideia de

História) trazia verdades particulares concretas e precisas sobre alguma questão, o discurso

poético era constituído por verdades gerais que falavam de todos os homens sem falar de

ninguém em particular.

Os tempos mudaram e o conceito de “verdade científica” foi modificado

substancialmente, os processos de legitimação da ciência foram desvendados e hoje os

diversos paradigmas vigentes propõem aproximações muito diferentes das aristotélicas. Essas

mudanças no campo do conhecimento permitiram a aparição de conceitos como “metaficção

histórica” (HUTCHEON, 1988), que possibilita analisar trabalhos em que os autores

abandonam qualquer tipo de pretensão de verdade histórica para concentrar seus esforços na

procura da verossimilhança.

Não deve ser casual que um dos livros de Vargas Llosa tenha por título La verdad de

las mentiras. A grande batalha político-ideológica que, no passado, se travava nos livros de

história para legitimar os vencedores, deslocou-se na pós-modernidade para outros âmbitos. O

cinema, sem dúvida, é palco de muitas dessas encenações que tentam firmar uma determinada

visão dos acontecimentos passados.  O chamado “novo romance histórico”, de grande sucesso
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nas livrarias de língua espanhola, ocupa também esta posição de influenciar fortemente o

modo com que observamos os acontecimentos históricos e, muito especialmente, a leitura que

fazemos deles com relação ao momento presente.

Por isso, aqui começamos pelo conhecimento que temos dos fatos e tomamos a

liberdade de fazer ficção com eles.  A ligação recebida por Vargas Llosa representa um ponto

ao acaso na continuidade espaço-temporal. Colocamos como epígrafe uma citação de Borges,

que concebeu o tempo ficcional como um encontro entre infinitos tempos possíveis, um

entrançado de ações que tem origens diversas e inúmeros desfechos prováveis. “Esa trama de

tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas

las posibilidades […] en algunos existe usted y no yo; en otros, yo, no usted; en otros, los

dos” (BORGES, [1944] 1997, p.48)1. Nesse tempo ficcional, a realidade peruana da guerrilha

do “Sendero Luminoso”, a vida de um referente da esquerda latino-americana no exílio

espanhol e a sublevação dos habitantes de Canudos podem, muito bem, caber num mesmo

instante, num único parágrafo.

La guerra del fín del mundo é um romance pós-moderno, mesmo sendo escrito numa

época onde esse conceito ainda estava para ser formulado. A narrativa é fragmentária, o tipo

de transições entre cenas é tributário da montagem cinematográfica, os fatos são apresentados

uns depois dos outros, numa falsa continuidade que esconde mecanismos de retrocesso no

tempo e histórias paralelas. As técnicas mais atuais do romance moderno estão expostas na

obra, não restando dúvidas quanto à capacidade técnica do autor de manter o interesse pela

trama, ao mesmo tempo em que navega em reflexões de tipo filosófico ou político. O sexo,

como um constituinte essencial da existência humana, também está presente e ajuda a

desenhar as características de algumas das personagens, contribuindo para tirá-las do mofo da

história e mostrá-las como seres de carne e osso.

O romance de Vargas Llosa é, para nós, uma ponte, ou várias.  De um ponto de vista

subjetivo, como pesquisadores, é uma oportunidade de observar o Brasil sendo representado

pelo olhar estranhado de um sul-americano que não fala português e que, provavelmente, nem

conhecesse a Bahia antes de começar sua pesquisa.  Mas também representa várias outras

interconexões.  Vargas Llosa era, na época em que foi chamado a colaborar com Ruy Guerra,

o protótipo de intelectual de esquerda engajado, firme defensor da revolução cubana e,

portanto, deveria ser um partidário incondicional dos sublevados em Canudos.

1 “Essa trama, de tempos que se aproximam, se bifurcam, se cortam ou  secularmente se ignoram, abarca todas
as possibilidades […] em alguns, existe você e não eu; em outros, eu, não você; em outros, os dois”. (Todas as
traduções de trechos citados de obras originais são de nossa autoria para fins deste trabalho). ]
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Faz parte da nossa análise tentar observar como, nesse romance, a postura política do

autor começa a mudar e quais são as marcas concretas dessa mudança. Entre outras

particularidades, esta foi a primeira vez que Vargas Llosa escreveu sobre um assunto que não

tinha o Peru como cenário e como protagonista. Neste sentido, seria a porta que abriria

caminho para muitas outras produções posteriores em que o intelectual peruano começou a

firmar sua pretensão de universalidade.

Em outra realidade, paralela no sentido borgiano, encontramos os numerosos

enfrentamentos armados que estavam acontecendo na América Latina no momento da

publicação do romance. Pequenos povoados do interior se levantavam em armas e eram

esmagados pelos exércitos nacionais, sendo impossível não observar a semelhança do

episódio de Belo Monte com as lutas dos guerrilheiros dos anos 70 e 80, principalmente se

pensarmos que o convite da Paramount (multinacional de origem norte-americana) é anterior

a 1974 e que o livro foi publicado em 1980. Se quiséssemos procurar mais vínculos

internacionais, bastaria ressaltar que a pesquisa histórica foi concluída pelo autor do romance

na Biblioteca de Congresso dos Estados Unidos, em Washington, com uma bolsa da

Fundação Woodrow Wilson. Ele diz ter encontrado informação de jornais da época que não

mais existiam no Brasil.

Como se estivéssemos no jardim dos caminhos que se bifurcam de Borges,

observamos os antecedentes e as consequências que a obra evidencia. O fato histórico de que

ela trata, oferece em si mesmo múltiplos olhares, tantos que já foram escritas inúmeras

páginas sobre a campanha de Canudos: algumas com enfoques literários, outras com

embasamento historiográfico, da lavra de  defensores da ordem estabelecida ou de

revolucionários, com visões conselheiristas ou jacobinas. O próprio autor, Mario Vargas

Llosa, já foi considerado homem da esquerda latino-americana durante um tempo e

conservador reacionário depois, já apoiou a revolução cubana e se transformou em ferrenho

opositor ao regime castrista, já se candidatou a presidente do seu país para logo converter-se

em cidadão espanhol.

A hipótese deste trabalho é que, quando um romancista revisita um fato do passado e

decide criar uma ficção a partir dele (e não um texto historiográfico), existe uma intenção

implícita de outorgar verossimilhança a algum determinado posicionamento que não está

necessariamente sustentado em documentação verificável. A originalidade da nossa pesquisa

consiste em colocar a obra em diálogo explícito com a época em que foi escrita, marcar os

traços biográficos que o autor estampou na sua criação e fazer uma leitura dos múltiplos
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espelhos que habitam La guerra del fín del mundo, aplicando os conceitos-chave de

cronotopo, fundação, meta-história e metaficção científica.

Concordando com Benedetto Croce (1962, p.5) quando afirma que “toda verdadeira

história é história contemporânea”, acompanhamos os caminhos pelos quais transita a criação

deste romance na procura de suas ancoragens temáticas e ideológicas, tanto no tempo da

narrativa como no tempo da escrita da obra.

O trabalho do historiador norte-americano Hayden White (1973) foi, para nós, de

muita utilidade na hora de desvendar as estratégias de gêneros discursivos utilizadas na

construção do romance, e as teorias de Linda Hutcheon (1988) possibilitaram enquadrar a

obra no marco mais abrangente das produções que têm utilizado a ficção, na pós-

modernidade, como forma de sustentar releituras de fatos do passado histórico.

Ao fazermos a análise do “cronotopo” canudiano, seguindo as ideias de Bakhtin,

estamos procurando, na verdade, esses atores, essas linhas de oposição e conflito que podem

dar como fruto tantos relatos, que permitem a exposição de tantos olhares muitas vezes

divergentes.

O conflito narrado por Euclides da Cunha continua sendo uma ferida aberta na história

brasileira, uma injustiça flagrante, onde todos se apressam a descarregar culpas, na

necessidade imperiosa de se libertar do opróbrio da carnificina desnecessária e cruel, da luta

desigual e das mentiras grosseiras espalhadas pela imprensa da época para justificá-la. Jean

Baudrillard (1991) escreveu, falando da primeira Guerra do Golfo, “não teve lugar”

(traduzido como “não aconteceu”), dizendo que o conflito não existiu além das informações

que recebemos pela imprensa. Não poderíamos dizer a mesma coisa de Canudos (que não

aconteceu), mas, certamente, podemos afirmar que o que hoje discutimos sobre esse conflito

baseia-se principalmente no que a imprensa e os escritores disseram sobre ele.  A realidade

dos fatos é, muitas vezes, substituída pelo “relato” que se faz deles.

As leituras sucedem-se uma após outra, sem solução de continuidade, e é nesse

labirinto que este trabalho transita. A subjetividade do autor, presente, manifesta-se na sua

própria história pessoal e no seu devir político, desempenhando diversos papéis no cenário

latino-americano. É possível até que um caminhante dos outros “caminhos que se bifurcam”

possa ver, em nossa leitura do romance feita em 2013, outras considerações, permeadas pelos

posicionamentos neoliberais assumidos por Vargas Llosa, que obstaculizam a visão do seu

liberalismo enquanto defensor das liberdades fundamentais do homem.
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Sabemos que essas respostas não esgotam as perguntas – “[...] en uno de los pasados

posibles usted es mi enemigo, en otro mi amigo”2 (BORGES, 1997, p.00) –, mas gostamos de

lançar questionamentos, como se fossem sementes novas, jogadas no campo da inquietação.

Dessa forma, nosso trabalho escolhe três ângulos de observação possíveis entre os

muitos que se apresentam. Estudamos detalhadamente o episódio de Canudos para tentar

extrair sua estrutura, que vamos chamar de “cronotópica”, isto é, que possibilita sua

reaparição constante dentro de tantos outros relatos. O papel da imprensa não pode passar

despercebido, considerando a importância que teve na justificação histórica dos atores do

conflito.

A polêmica figura do escritor Mario Vargas Llosa não pode deixar de ser analisada,

pois, no fim das contas, é sua subjetividade que vai escolher as lentes com que serão

observados os fatos e criadas as personagens.

A obra em si, o romance La guerra del fin del mundo, aparece então no fim do

trabalho, cheio de significantes e pronto para serem esmiuçadas as inúmeras linhas simbólicas

que cada uma das personagens convoca.

Dividimos o estudo em três seções que intitulamos, a modo de paráfrase da obra

clássica de Euclides da Cunha: A terra escrita; O homem que escreve; A luta da obra.

Na primeira seção, a primeira subseção representa um posicionamento teórico quanto

às relações entre literatura e história.  Gêmeas separadas no momento de nascer, a história e a

literatura se entrelaçam nos seus objetivos, suas fontes e, especialmente, na sua parcela de

“verdade”. Alguns filósofos vêm nos auxiliar na tarefa de compreender como essa ideia de

“verdade” tem mudado no decorrer do tempo, causando um deslocamento na fronteira que

divide historiografia e ficção histórica.

Na segunda subseção, analisamos a Campanha de Canudos utilizando o conceito de

“cronotopo” desenvolvido por Bahktin (1989), que permite olhar através dos sucessos e dos

relatos que foram gerados a partir dele. Conflitos emblemáticos da humanidade e repetições

seriam os que, de alguma forma, permitem, a quem retoma o relato, desenvolver as

associações com outros conflitos acontecidos em diferentes tempos e lugares. O texto de

Euclides da Cunha, considerado por Vargas Llosa fonte de inspiração principal para a

construção de seu romance, assim como outras obras que tratam do tema e que puderam ser

consultadas pelo autor são analisadas aqui, valorizando sua relação com o objeto estudado. O

2 “[...] em um dos passados possíveis, você é meu inimigo, em outro, meu amigo”.
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conceito de “textos fundacionais”, expressado por Verón (1993), é aplicado aqui no estudo

das obras que constituem as condições de produção do romance de Varas Llosa.

Na terceira subsecção, debatemos a existência de outros conflitos onde o “cronotopo”

canudiano poderia ser identificado e analisado. Na América Latina, incluindo o Canadá

francófono, diversas revoltas ocorreram no período pós-colonial e neles é possível observar a

ideia de “civilização ou barbárie” como estereótipo do conflito assumido pelo autor e as

implicações dessa escolha.

Na segunda secção, primeira subsecção, estudamos a trajetória do escritor Mario

Vargas Llosa, seus devaneios políticos e suas definições morais e artísticas. Da revisão

biográfica, pode-se muito bem vislumbrar a raiz dos seus posicionamentos cambiantes e traçar

um perfil do narrador que fez as escolhas subjetivas na hora de caracterizar tanto os

personagens, individualmente, como o conflito de um modo geral, no romance La guerra del

fín del mundo.

Encontramos, na abertura, a transcrição, na íntegra, do e-mail que recebemos como

resposta a algumas perguntas que fizemos a Don Mario, pelo mesmo meio eletrônico. Como

parte desta pesquisa, recebemos convite do Professsor Jordi Canal, da École des Hautes

Études en Sciences Sociales (EHESS), que nos levou, primeiro, a Paris para apresentar nossos

avanços preliminares e, depois, a Madrid a fim de participar de um seminário sobre Literatura

e História, organizado pelo mencionado professor. Uma vez na capital espanhola,

intensificamos nossos esforços para contatar Mario Vargas Llosa, residente habitual dessa

metrópole, que se encontrava, infelizmente para nós, no seu Peru natal por essa época. Com a

gentileza da sua secretária pessoal em Madrid, conseguimos enviar um breve questionário, e

as respostas que o Prêmio Nobel nos enviou são apresentadas no começo desta seção, sem

nenhum tipo de edição.

A segunda subsecção é dedicada ao estudo da realidade social e política na América

Latina no tempo da escrita do romance. Movimentos armados de inspiração revolucionária

percorriam o continente, enfrentando os exércitos nacionais de cada país. Ditaduras,

desaparição forçada de pessoas, torturas, tudo isso constituía o quadro social desse período. É

nesse contexto que foi concebido o romance e é necessariamente com essa realidade com a

qual se dialoga. É também esse o ambiente que deu origem ao chamado boom latino-

americano, do qual Vargas Llosa é destacado expoente, pelo que este elemento considera-se

decisivo na hora de realizar uma leitura das condições de produção do romance.

Na terceira subsecção, analisamos as condições de reconhecimento da obra, colocando

especial ênfase nas declarações formuladas na época da publicação no Brasil pelas pessoas
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que estiveram, direta ou indiretamente, envolvidas no processo de pesquisa que o escritor

peruano realizou em solo brasileiro. Também refletimos sobre o envolvimento afetivo que o

autor teve com a geografia e as personagens do solo que retratou.

Chegando à terceira secção, examinamos a obra detalhadamente. O tratamento dado às

personagens principais ocupa a primeira subsecção. O Conselheiro e o Coronel Moreira

César, os antagonistas que têm sua referência histórica respeitada, são confrontados na

segunda subsecção com Galileo Gall e o Barão de Canabrava, os personagens ficcionais,

inventados pelo autor para explicitar mais ainda sua posição ideológica sobre o confronto.

Pela relevância do que Ángela Gutierrez (1996) tem dado ao que chama de “homens

palavra” dentro da obra de Mario Vargas Llosa, e pela importância que a imprensa e a opinião

pública tiveram no desenrolar dos acontecimentos em Canudos, utilizamos a terceira

subsecção para analisar o papel do Jornalista Míope, alter ego de Euclides, fazendo também

menção ao Leão de Natuba, caricatura do escriba que registra as decisões do Conselheiro.

O tratamento dado às descrições dos Jagunços e o racconto que o autor faz de suas

vidas anteriores a sua participação no grupo do Conselheiro e nos eventos decisivos da luta,

são analisados na quarta subsecção deste trabalho, que trata dos mitos que Vargas Llosa

constrói, com total liberdade, sobre as vidas dos companheiros de Antônio Conselheiro.

Para finalizar, trazemos a questão das personagens femininas, sempre de muita

importância dentro das obras de Vargas Llosa, que apresenta neste romance uma visão

peculiar sobre as mulheres do sertão. Dessa forma, esperamos ter dado uma boa visão inicial

das ferramentas narrativas utilizadas na articulação do posicionamento do autor.

À guisa de conclusão, retornamos às questões que motivaram este trabalho: indagar

sobre a dimensão latino-americana ou universal dos sucessos de Belo Monte, observar sua

repercussão na narrativa de um dos mais destacados autores de língua espanhola e tentar

colocar alguma luz sobre as motivações que puderam existir no Prêmio Nobel para se dedicar

a essa tarefa e suas implicâncias no meio histórico, político e social.
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1 A TERRA ESCRITA

1.1 HISTÓRIA E LITERATURA SE ENCONTRAM EM CANUDOS

Dom Pedro II foi o último monarca do Império brasileiro e governou por 58 anos.

Durante seu reinado, o País começou seu desenvolvimento econômico, houve sempre grande

respeito à liberdade de expressão e foi um modelo de monarquia parlamentar constitucional

na sua época. Foi um governante carismático, com grande apoio popular, e o fim do seu

reinado foi mais uma decisão própria do Imperador, que não tinha herdeiros homens e estava

um tanto desiludido quanto ao futuro da monarquia, e antes que ocorresse um levante popular

no estilo da Revolução Francesa.  A sua filha, a Princesa Isabel, decretou o fim da escravatura

em 1888. A “República da Espada”, como se denominou o período subsequente ao Império,

representou uma aceitação explícita de relações de poder preexistentes, pois o poder militar

tinha ganhado grande importância, especialmente depois das vitórias conquistadas nos

conflitos internacionais.

Quando começou a escalada do conflito com os habitantes de Canudos, em 1895, já

corria o sexto ano de governo republicano, tendo decorrido cinco anos do falecimento de

Pedro II, e qualquer esforço por restaurar a monarquia estava praticamente esquecido.

Segundo Ataliba Nogueira (1978, p.21), “[...] o que originou o choque armado entre

forças do exército e os canudenses foi a leviandade do juiz de direito Arlindo Leoni”. Na

narração dos fatos, que ele desenvolve nos seus estudos, um juiz muito jovem, de 27 anos,

temeu perder o controle com um grupo que estava descendo a Juazeiro para pegar umas

madeiras que tinham comprado e, por conta disso, acabou desencadeando um conflito de

dimensão nacional.

O historiador documenta muito bem a atividade comercial que desenvolvia o povoado

de Canudos, centrada principalmente na exportação de couro de cabra, mas que também

incluía a confecção das próprias roupas, assim como de ferramentas para o trabalho na roça.

Ou seja, nada perto de formar um grupo de fanáticos que atacariam o exército brasileiro sem

mediar provocação.

Temos assim a história, segundo Ataliba Nogueira, em que um grupo de moradores de

uma comunidade se dirige, em procissão, durante o dia, à cidade de Juazeiro a fim de carregar
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provimentos (madeiras) que, apesar de terem pagado, não estavam conseguindo receber.  O

Juiz, temeroso, pede ao Governador para mandar uma força do exército.  Uma companhia de

cem praças do exército aguarda impaciente, com calor, com sede e nada acontece.  Um grupo

aparece cantando Kyries, louvando a Jesus; um soldado dá vivas à República, um canudense

da vivas ao Conselheiro e morras à República. Começa o escarcéu entre homens treinados e

armados com carabinas a repetição contra camponeses com clavinotes de um disparo e

varapaus. Alguém dá voz de “Alto!”, ninguém na formação se detém e começam a sair

disparos contra a multidão, deixando cento e cinquenta canudenses mortos, sem contar os

feridos, e apenas dez baixas do lado do exército e dezesseis feridos.  Um ataque covarde a um

grupo numeroso, porém pobremente armado.  Mesmo assim, e aqui Nogueira cita Euclides da

Cunha, o exército fugiu, chegando a Juazeiro o comandante com setenta praças válidas,

deixando a vitória moral nas mãos dos canudenses, que resistiram e provocaram a fuga da

força enviada pelo Governador Luís Viana.

Esta é, de maneira simplificada, a exposição que oferece Ataliba Nogueira (1978), em

Antonio Conselheiro e Canudos, no referente às origens do conflito e ao combate de Uauá,

que deu início ao confronto.  Observe-se como são tratados estes dois temas por outros

autores.

Quando Mario Vargas Llosa se refere aos antecedentes do conflito, descreve a

República como uma aliança entre militares e intelectuais progressistas, ambos influenciados

por ideias positivistas. Instalado sem traumas, o governo republicano levou grande susto

quando presenciou o levantamento de uma região longínqua no Estado da Bahia.

Fue una rebelión desnaturalizada por los prejuicios políticos, por una
ideología reinante en el Brasil oficial, intelectual, que la presentó como
producto de una conspiración de los monárquicos, de los latifundistas
bahianos y de Inglaterra, país con el que la Monarquía brasileña había tenido
una relación privilegiada. Esta incomprensión degeneró al final en una
guerra civil y en una matanza, se cree, de por lo menos cuarenta mil
brasileños. (OVIEDO, 1994, p. 36).3

No relato dos acontecimentos de Uauá, feito por Vargas Llosa na Guerra do fim do

mundo (1981), quem fala é o Tenente Pires Ferreira.  Com este recurso romanesco, de colocar

um dos personagens diretamente envolvidos para recriar a situação (em vez de fazer um

narrador onisciente se pronunciar), consegue iludir habilmente a pretensão de veracidade do

3 “Foi uma rebelião desnaturalizada pelos prejuízos políticos, por uma ideologia reinante no Brasil oficial,
intelectual, que a apresentou como produto de uma conspiração dos monarquistas, dos latifundiários baianos e da
Inglaterra, país com que a Monarquia brasileira tinha uma relação privilegiada. Essa incompreensão degenerou,
no fim, uma guerra civil e uma matança, acredita-se, de no mínimo quarenta mil brasileiros”.
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discurso. A fala é de um comandante que foi superado por uma força supostamente muito

inferior à sua e que agora deve dar satisfação a seus superiores. Ele formula, nestas condições,

o que seria o discurso “oficial” dos acontecimentos:

– Pitos,  sí, Señor Comisionado – repite, sorprendiéndose una vez más de lo
que ha vivido y, sin duda, recordado y contado muchas veces el Teniente
Pires Ferreira –. Sonaban muy fuertes en la noche. Mejor dicho, en el
amanecer. (VARGAS LLOSA, 1981, p. 32).4

Dessa forma, o escritor peruano consegue criar no leitor a ideia do fanatismo, da

aparição fantasmagórica, simbolizada pelos apitos estrondosos, ao mesmo tempo em que

insinua, como um pequeno erro do narrador, que o enfrentamento teve lugar à luz do dia, ao

amanhecer e não na escuridão da noite. O informe de Pires Ferreira confirma que tinha

colocado sentinelas de guarda, mas o que eles viram se aproximar foi uma procissão e não o

tão temido inimigo. No entanto, chegada a hora de narrar o confronto, também o atribui a um

ataque espontâneo originado no grupo canudense:

– Y, de pronto, se nos echaron encima – prosigue, en medio del silencio
–. Parecían tan pacíficos, parecían una procesión de Semana Santa, ¿cómo
iba a atacarlos? Y, de repente, empezaron a dar mueras y a disparar a
quemarropa. Éramos uno contra ocho, contra diez. (VARGAS LLOSA,
1981, p. 34). 5

A frágil verossimilhança do relato da investida dos habitantes de Canudos contra o

exército, sem que houvesse qualquer tipo de provocação, é diluída, no romance de Vargas

Llosa, na necessidade do oficial em desculpar tanto a sua falta de perícia para resolver o

conflito quanto à derrota militar sofrida ante um grupo notoriamente despreparado para o

combate. Esta necessidade de encobrir as próprias falhas talvez seja também a raiz das

histórias que falavam de armamento e treinamento inglês nos seguidores do Conselheiro.

Até aqui, a reconstrução feita por Vargas Llosa. Apesar de declarar que foram Os

Sertões o ponto de partida da sua pesquisa, como se pode observar agora, ele não segue

escrupulosamente os passos do seu antecessor. Vargas Llosa se serve de argumentos expostos

por Euclides, utilizando operações discursivas como a descrita (colocar Ferreira Pires como

fonte do relato), para produzir sua ressignificação.

4 “– Apitos, sim, Senhor Comandante – repete, ficando surpreso mais uma vez com o que viveu e, sem dúvida,
lembrou e recontou muitas vezes o Tenente Pires Ferreira –. Soavam muito forte na noite. Quero dizer, ao
amanhecer”.
5 “– E, de repente, se lançaram em cima de nós – prossegue, no meio do silêncio –. Pareciam tão pacíficos,
pareciam uma procissão de Semana Santa, como ia atacá-los? E, de súbito, começaram a dar morras e a disparar
a queima-roupa. Era um contra oito, contra dez”.
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A análise da raiz do conflito de Belo Monte que Euclides da Cunha realiza é muito

mais complexa que a de Ataliba Nogueira e até que a do próprio Mario Vargas Llosa. Ele vê,

no arraial de Canudos, surgir o produto das contradições que formam a “alma brasileira”; o

exército que enfrenta os habitantes do Sertão é um organismo que se volta contra si próprio. A

descrição que começa Os Sertões, tanto nos capítulos que falam da “Terra” como nos que

falam do “Homem”, visa formular uma complexa teoria científica do nascimento da

brasilidade, da identidade dessa nação em formação, que, pela primeira vez, adota uma forma

republicana de governo. Esse momento é de grande importância para Euclides, pois, ao deixar

a forma monárquica, o Brasil estaria se libertando dos pais e começaria a ser um adulto que

decide os rumos dos seus próprios assuntos. Daí a enorme importância que ele atribui aos

combates e a repercussão que eles têm na construção da nação. Esta análise, carregada de

teorias científicas datadas, que perderam força com o passar do tempo, continua sendo em

parte um dos motivos pelos quais o conflito do Conselheiro é continuamente visitado e

revisitado por pensadores que questionam o tipo de sociedade que se quer construir e os

ensinamentos que a história tem para dar nesse sentido.

Quanto aos sucessos de Uauá, desde o começo, o relato de Cunha (2002) vai-se

diferenciando dos outros já citados. Segundo ele, existia uma ameaça de fato, da parte do

Conselheiro, de tomar pela força o carregamento de madeira que não tinha sido entregue. O

Juiz Arlindo Leoni, que, para Nogueira (1978), era um jovem inexperiente, para Euclides da

Cunha (2002, p.253), “[...] tinha velha dívida a saldar com o agitador sertanejo”. Se, nos

relatos anteriores, a de Ferreira Pires era uma expedição que levava a missão de proteger os

habitantes de Juazeiro, na versão de Os Sertões, o objetivo era atacar diretamente as forças do

Conselheiro, como se este tivesse um exército próprio de combatentes. A maior crítica que faz

o engenheiro Euclides da Cunha está direcionada ao escasso número de praças destinado à tão

difícil objetivo militar: a morna reação do governo estadual perante a sublevação de Canudos

teria dado coragem aos jagunços e agravado o conflito, em lugar de oferecer contenção.

Na narrativa de Euclides, os povoados próximos a Canudos estavam todos habitados

por simpatizantes do Conselheiro, e a totalidade da população de Uauá teria abandonado o

local após a chegada das tropas estaduais. Sem explicação racional, “[...] evitando as

vantagens de uma arrancada noturna, os sertanejos chegavam com o dia e anunciavam-se de

longe” (CUNHA, 2002, p. 260), apesar disso, as sentinelas somente abriram fogo quando os

tiveram bem perto e de forma improvisada, dando espaço a uma “desordem de feira

turbulenta” (CUNHA, 2002, p. 261).
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Cabe aqui observar as grandes diferenças entre os autores. Destaquemos o fato de Os

Sertões afirmar que Uauá foi uma vitória do exército e obrigou os conselheiristas a fugir, e

que logo foi interpretada como derrota ao observar o estado deplorável em que as tropas

voltaram para Juazeiro, depois de enfrentar o inimigo mais difícil que tiveram todas as

expedições: o Sertão, grande protagonista do texto de Euclides.

Nos exemplos apresentados, encontramos três versões da mesma história. No caso de

Ataliba Nogueira (1978), temos um historiador que apresenta, no seu livro, o achado de

manuscritos originais do Conselheiro. Em possessão da autoridade conferida pelos

documentos, ele comete uma reconstrução dos fatos que pouco respaldo tem no nível

documental e que representa, mormente, um desejo e uma interpretação das intenções do

Conselheiro e seus seguidores, antes que um relato desapaixonado dos fatos.

Em Vargas Llosa, observamos os mecanismos de enunciação utilizados para

apresentar uma versão polêmica dos fatos sem tomar posição a esse respeito: são as

ferramentas do romance moderno que permitem este tipo de relativização do valor de verdade

de um discurso. Desse ponto de vista, como texto que se autodefine como ficção, a obra se

encontraria nos antípodas do texto de Ataliba Nogueira, embora seu relato apresente muitos

pontos de coincidência.

Quanto ao texto produzido por Euclides da Cunha, muito tem sido debatido acerca do

gênero ao qual pertence. Uma escrita com um estilo florido e rico em erudição parece, em

alguns momentos, ensaio, em outros, tratado científico e, especialmente em “a luta”, também

narrativa épica. Os Sertões, apesar de ter o desejo de conseguir o “poder de verdade”,

habitualmente atribuído à ciência, não deixa de apresentar a visão subjetiva do autor, como o

faria qualquer romance de ficção.

Chegamos, assim, ao ponto que interessa: a relação entre história e literatura. Os

mesmos acontecimentos são narrados por vozes diferentes; qual é o que mais se aproxima da

verdade?  A historiografia ou a literatura?

Começamos por analisar aqui a percepção vulgar do que é história e do que é

literatura, um breve repasso de como foi vista essa relação através do tempo e do estado em

que se encontra esse debate atualmente.

Desde o começo, poderíamos afirmar que a separação entre as disciplinas nem sempre

foi assim. Antigamente, alguém contava um fato sucedido no passado e as pessoas escutavam,

e se isso continha alguma verdade e que tipo de verdade era essa, a ninguém parecia

preocupar.  Só que, a partir dos questionamentos dos filósofos, essa distinção começou a ser

feita.
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Numa aproximação ingênua, poderíamos pensar que, se a literatura se declara ficção, a

história deveria, portanto, ser não ficção, quer dizer, ser verdadeira. É possível que um

consumidor distraído ainda acredite, quando compra um livro de história, estar adquirindo um

compêndio de fatos “verdadeiros”, narrados em forma objetiva e científica, e que, quando

escolhe um romance, terá um relato que é fruto da “pura imaginação” do autor.

O que parece concreto é a preocupação da história – especialmente da história

contemporânea que tem aspirações científicas – com a possibilidade de verificação dos fatos

contidos nos seus estudos. Isso não deixa o resultado nem mais “objetivo”, nem sequer um

pouco mais perto da “verdade”, preocupação primeira dos que pensaram uma diferenciação

entre historia e literatura.

Grande parte dos estudos existentes sobre essa relação coincide: o ponto de partida

está nas considerações de Aristóteles, que, na sua Poética, afirma: “[...] por essa razão, a

poesia é algo mais científico e sério que a história, porque a poesia tende a oferecer uma

verdade geral enquanto a história mostra fatos particulares” (ARISTOTELES, 2006,

p.1.451b), ou seja, não se trataria de quantidade de verdade mas de diferentes tipos de

verdades.  O poeta – neste caso, também poderíamos colocar nesta posição o ficcionista –,

apesar de colocar fatos não verificados para atingir a verossimilhança no seu texto, teve de

incluir verdades de um nível diferente do fático, verdades que se referem à condição humana

de um modo mais abrangente. Isso poderia, em parte, explicar o sucesso obtido, nos últimos

anos, pelas produções que tratam, com uma abordagem ficcional, acontecimentos de

reconhecida relevância histórica.

Onde essa diferenciação começa a ficar mais definida, é durante o século XIX, que

traz, por uma parte, o surgimento da “história científica” de Leopold von Ranke, e, por outra,

os primeiros assim chamados “romances históricos” de Sir Walter Scott.

Dentro da literatura francesa, também do século XIX, convém destacar o trabalho de

Gustave Flaubert com seu romance histórico Salambó (1862), ambientado na antiga Cartago,

que fizera grande sucesso na época. Porém, o trabalho de Flaubert que mais vai chamar a

atenção dos estudiosos da relação entre literatura e história será seu clássico, Madame Bovary

(1993), que, sem nenhuma pretensão de objetividade histórica, acaba resultando num retrato

assombrosamente fidedigno da realidade da sua época.

No entendimento de Hayden White, é precisamente nesse momento que acontece a

separação em duas disciplinas:
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Then came the separation that resulted in the distinct disciplines of literary
and historical studies today, despite the fact that the realist novel and
Rankean historicism shared many similar beliefs about the possibility of
writing factually about observable reality. (WHITE, 1976, p. 25).6

Acontece que o paradigma científico em que foi construída essa distinção é o

iluminismo, o positivismo de Augusto Comte e sua crença no progresso linear das ciências,

em particular, das ciências que estudam a vida da sociedade.  Portanto os questionamentos a

esses princípios, que surgiram no século XX, se direcionaram também a duvidar da

legitimidade de tal diferenciação entre literatura e história. Os escritos filosóficos de Nietzche

(1988, p.39), denunciando a “verdade” do positivismo como “[...] essa grande impostora,

mestre na arte do disfarce”, e os trabalhos posteriores de Michel Foucault derrubaram, de

forma definitiva, essa noção de verdade única e universal.

Quando, no final dos anos 60 do século XX, Michel Foucault escreve a Arqueologia

do saber, o campo da história encontra-se dividido. O estruturalismo tinha produzido uma

geração de historiadores que não olham mais para os fatos pontuais da história e, sim, para

processos de maior duração no tempo onde acreditam encontrar justificativa para

especulações sobre a natureza do processo histórico.

Há dezenas de anos que a atenção dos historiadores se voltou, de
preferência, para longos períodos, como se, sob as peripécias políticas e seus
episódios, eles se dispusessem a revelar os equilíbrios estáveis e difíceis de
serem rompidos, os processos irreversíveis, as regulações constantes, os
fenômenos tendenciais que culminam e se invertem após continuidades
seculares, os movimentos de acumulação e as saturações lentas, as grandes
bases imóveis e mudas que o emaranhado das narrativas tradicionais
recobrira com toda uma densa camada de acontecimentos. (FOUCAULT,
2008, p.3).

As duas atividades, a literária e a historiográfica, começaram, então, a ser observadas

muito mais na procura dos seus pontos de coincidência que como antagonistas. Os ficcionistas

perderam o receio de reconhecer sua dívida com as pesquisas históricas, e os próprios

historiadores começaram a aceitar a importante contribuição que documentos de origem

literária poderiam trazer para suas pesquisas.

O enfoque dado por Linda Hutcheon, em Poéticas da Pós-modernidade (1988), ilustra

perfeitamente esta nova forma de considerar a relação que existe, atualmente, entre literatura e

história e o tipo de análise originada dessa relação:

6 “Então, veio a separação, que resultou, hoje, na diferenciação entre as disciplinas de literatura e estudos
históricos, a pesar do fato de o romance realista compartilhar, com o historicismo rankiano, muitas crenças
similares sobre a possibilidade de escrever de fato sobre a realidade observável”.
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They have both been seen to derive their force more from verisimilitude than
from any objective truth; they are both identified as linguistic constructs,
highly conventionalized in their narrative forms, and not at all transparent in
either in terms of language or structure; and they appear to be equally
intertextual, deploying the texts of the past within their own complex
textuality. (HUTCHEON, 1988, p.105).7

É nesse mesmo trabalho que Linda Hutcheon formula o conceito de metaficção

historiográfica: os tempos da pós-modernidade são os da multiplicação infinita dos discursos,

a semiose social se propaga a grande velocidade e já não é possível falar de um relato original

que não seja, por sua vez, a releitura de um texto anterior.

Nessa perspectiva, um texto como o de Vargas Llosa não poderia mais ser considerado

dentro do cânone do “romance histórico”, em que, a partir de uma narração romanesca de

fatos do passado, se procurava idealizá-los com o fim último de construir o mito identitário

constituinte dessa nacionalidade.  Uma metaficção não ficcionaliza um relato verdadeiro (o

relato histórico), mas recria ou reapresenta relatos que, por sua vez, também são ficcionais em

maior ou menor medida, pois o conceito de “verdade histórica” deixou de ser um parâmetro

válido.

Historiographic metafiction, for example, keeps distinct its formal auto-
representation and its historical context, and in so doing problematizes the
very possibility of  historical knowledge, because there is no reconciliation,
no dialectic here – Just unresolved contradiction. (HUTCHEON, 1988, p.
106).8

Nesse contexto, encontramos a contribuição de Hayden White, que parte para a análise

dos textos históricos com ferramentas que até então tinham sido utilizadas somente pela

crítica literária. Seu trabalho Metahistory não causou grande simpatia dentro dos defensores

da objetividade histórica, pois nele se procura desnudar os mecanismos de enunciação

utilizados pelos historiadores no momento de comunicar, em forma escrita, o resultado das

suas pesquisas.

Apesar de seu trabalho ser citado muitas vezes como parte do pós-modernismo, pós-

estruturalismo, pode-se afirmar que sua análise e metodologia situam-se muito mais perto dos

formalistas russos e da Nova Crítica norte-americana. O pensamento de Derrida, Barthes e

7 “Foi observado que as duas derivam sua força mais da verossimilhança que de qualquer tipo de verdade
objetiva; foram identificadas como sendo construções linguísticas, altamente convencionais nas suas formas
narrativas e, de maneira alguma, transparentes nem em termos de linguagem nem de estrutura, e elas parecem ser
igualmente intertextuais, inserindo os textos do passado na sua própria complexa textualidade”.
8 “A metaficção historiográfica, por exemplo, mantém diferenciada sua autorrepresentação formal e seu contexto
histórico e, fazendo isso, problematiza a própria possibilidade de conhecimento histórico, porque não há
reconciliação, não há dialética aqui, somente contradição não resolvida”.
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Foucault aparece somente de forma tangencial nos estudos de White: “Seu projeto é

estruturalista, caracterizando-se pelo deslocamento do significado do nível da referencialidade

para um nível de significação secundária, neste caso, as estruturas profundas do discurso

histórico” (RIZZO, 2009, p. 57).

Partindo de uma perspectiva estruturalista, White (1973, p.ix) vai considerar o

discurso histórico como sendo apenas uma estrutura verbal na forma de um discurso narrativo

em prosa: “In this theory I treat the historical work as what it most manifestly is: a verbal

structure in the form of a narrative prose discourse”9; ou seja, não se trata de um discurso

verdadeiro com fundamentos científicos e, sim, mais uma narrativa em forma de prosa e, sob

essa perspectiva, constrói sua análise.

Sua análise, porém, mantém a pretensão de objetividade científica, e sua ânsia

classificatória delata tanto sua vocação estruturalista como seu interesse formalista. A

intenção explícita de White é diluir as fronteiras que existem entre a historiografia e a criação

literária e, para isso, vai equiparar os dois tipos de discursos e submetê-los a metodologias de

análise formais semelhantes.

O historiador aparece, então, como um narrador que tem perante si a tarefa de

organizar os acontecimentos do passado de forma que seu texto tenha coerência e crie um

determinado efeito no leitor. Ele não é um cientista objetivo carente de ideologia e

subjetividade, muito pelo contrário, sempre possui uma posição prévia, que, por muito que

procure esconder, sempre ficará exposta no seu trabalho.

Só é possível estudar aquilo que sonhamos previamente –“One can study only what

one hás first dreamed about” –: a frase de Bachelard, que abre Metahistory (1973), deixa bem

evidente, desde o começo, a importância que a subjetividade tem para a obtenção do

conhecimento no pensamento de White. Seguindo suas forças internas, o historiador organiza

os eventos da história e oferece conectores que implicam determinadas explicações do porquê

de as coisas terem acontecido dessa forma e não de outra. Hayden White classifica essas

organizações utilizando três tipos de modos de explicação: explicação pelo enredo, explicação

por argumentação e explicação ideológica.

A explicação pelo enredo (plot) é, talvez, a mais interessante, o historiador cria

personagens, decide, entre as figuras que existiram no passado, quem são os protagonistas, e

assim vai tecendo seu enredo, onde aparecem as vitórias, as derrotas, as lutas e os retrocessos.

Essa escolha dista muito de ser ingênua, por isso, mesmo no hipotético caso de que as

9 “Nesta teoria, eu considero o trabalho histórico como o que ele, de forma manifesta, é principalmente: uma
estrutura verbal em forma de discurso narrativo em prosa”.
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informações fossem todas objetivas e confiáveis, a forma como essas informações são

articuladas no enredo e o lugar de cada um dos protagonistas nessa trama farão com que a

visão subjetiva do historiador seja transmitida ao leitor sutilmente. Desse modo, não será

preciso fazer grandes declarações de princípios para que, aquilo que o historiador pensa, passe

ao leitor como sendo uma informação objetiva, imparcial e verdadeira.

White postula a existência de quatro tropos, elementos meta-históricos que funcionam

como uma estrutura geralmente poética que relaciona dados do passado e conceitos, a fim de

dar coerência à história. Designa esses tropos em concordância com as funções retóricas da

metáfora, metonímia, sinédoque e ironia, de forma que todos os discursos históricos poderiam

se enquadrar em uma dessas categorias, que permitiriam enlaçar o enredo, o tipo de

argumentação e sua implicação ideológica.

Embora seja visível a ancoragem estruturalista e formalista da análise proposta por

Hayden White, alguns dos seus conceitos serão utilizados para analisar os mecanismos

formais e retóricos utilizados por Mario Vargas Llosa na construção da sua história de

Canudos, principalmente para observar, na medida do possível, a presença do elemento

ideológico escondido nas técnicas narrativas de que se serve o autor.

1.2 CANUDOS, FUNDAÇÃO E CRONOTOPO

Um dos aspectos marcantes do chamado “ciclo canudiano” é a quantidade de textos

que se ocupam do tema, além da sua variedade de enfoques: ensaios, trabalhos

historiográficos, teses políticas e até romances, como no caso de La guerra del fin del mundo,

tratam das vicissitudes de Antônio Conselheiro e os sertanejos que o acompanharam na luta.

Pode parecer óbvio, mas é necessário ressaltar que existiram, antes e depois do

conflito de Belo Monte, outros grupos que se sublevaram contra o poder central, da República

ou do Império, e que tiveram sorte semelhante à sofrida pelos jagunços. Por isso mesmo, é

notório que existem razões peculiares para a transcendência do episódio, assim como

motivações de índole mais geral, que também explicam sua ressonância e permanência no

campo das ideias até os dias de hoje, e é disso que nos ocupamos nesta seção.

O primeiro ponto está diretamente relacionado com Os Sertões, de Euclides da Cunha,

e ressalta novamente essa estreita comunicação entre história e literatura. A obra do

engenheiro paulista adquiriu tal dimensão que, em parte, se equiparou à do próprio
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acontecimento que narra, e não sabemos se o interesse maior é pelo que aconteceu de verdade

com o Conselheiro ou com aquilo que Euclides contou.

Eliseo Verón propõe a diferenciação entre texto – objeto empírico – e discurso como

um enfoque teórico dirigido a analisar a presença de elementos extratextuais no texto.  Dentro

desses elementos, seria possível identificar as condições de produção desse texto através de

marcas deixadas nele na instância de produção. Boa parte dessas condições de produção,

“consistem em outros textos já produzidos” (VERÓN, 1993, p. 18). Portanto, para descrever a

“produção social de efeitos de sentido”, é necessário reconhecer a existência de três

instâncias: produção, circulação e consumo. O consumo é a recepção desses discursos e

podem existir tantas recepções quanto pessoas que leiam os textos. Porém, somente é possível

ter acesso a essas leituras, para fins de estudo, na medida em que se transformam em

“condições de produção de novos textos”.

É sobre esse marco teórico que se constrói a ideia de “fundação”. Alguns tipos de

discurso, como o da publicidade ou o discurso puramente informativo, apresentam uma

distância quase nula entre produção e consumo, sendo consumidos praticamente no mesmo

instante em que foram produzidos e, da mesma forma, quase instantaneamente esquecidos.

Outros apresentam uma “assimetria crucial” entre produção e recepção, e os discursos

artísticos e também o discurso científico costumam ser consumidos muito tempo depois de

produzidos e quando as condições de produção daqueles sofreram mudanças notórias.

Seguindo as formulações teóricas de Verón, observa-se que todo discurso participa de

uma rede interdiscursiva da qual é apenas um elo. Um discurso (Di) contém, por uma parte,

outros discursos que o antecederam (PDi1, PDi2, PDiN...), que constituem suas condições de

produção (PDi), e, por outra, outros discursos (RDi1, RDi2, RDiN...), que são gerados com

posterioridade e constituem suas instâncias de reconhecimento (RDi). A assimetria entre esses

conjuntos, em especial quando destaca a proliferação de discursos de reconhecimento, é o que

permite ao semiólogo argentino falar da existência de textos fundacionais ou fundações.

No caso do livro de Euclides, ele pode ser lido como uma instância de reconhecimento

da maioria das teorias da evolução social vigentes na sua época, assim como de textos sobre a

revolta dos chouans contra a primeira república francesa. De alguma forma, também

encontramos nele uma leitura dos comentários da imprensa nacional da qual ele próprio fazia

parte no momento da expedição. O conjunto de discursos de reconhecimento que esse livro

tem produzido (RDi), supera amplamente o das suas condições de produção (PDi), e trata-se

de um conjunto aberto que até os nossos dias continua gerando novos ecos.
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As condições de produção de Os Sertões mudaram radicalmente, em particular pela

passagem de tempo, e as teorias racistas e deterministas que inspiraram Euclides da Cunha

não têm nenhum peso no pensamento científico atual, porém o texto, com sua riqueza

linguística, narrativa e histórica, continua sendo a fonte inesgotável onde bebem todos os que

se debruçam sobre o tema: “A Nélida Piñon neste mundo e a Euclides da Cunha no outro”, tal

a frase com que Mario Vargas Llosa começa seu livro.

Por tais motivos, neste trabalho consideramos a importância de Os Sertões como texto

fundacional, não pela significação ideológica, nem por uma valoração subjetiva, se não em

função da quantidade de textos que tomam como ponto de origem esse livro, como elemento

decisivo na sua instância de produção. Desse ponto de vista, deve ser entendido todo contraste

que se oferece neste trabalho entre o enfoque de Mario Vargas Llosa sobre a história de

Canudos e o enfoque euclidiano.  Seu “desvio” a respeito do texto “canônico” é, por esse

motivo, muito mais significativo que suas divergências ou coincidências com outros textos

que tratam do Conselheiro e sua luta.

O interesse de Eliseo Verón (1993) por desvendar as formas discursivas e os tipos de

circulação social dos discursos que se encontram por trás dos textos fundacionais, está na

análise da dimensão do ideológico que, à primeira vista, poderia ser observada como sendo o

oposto do discurso científico. Com sua teoria das fundações, ele desmascara a epistemologia

da ruptura de paradigmas na ciência como continuadora do positivismo, sendo as rupturas

respostas a anomalias do paradigma anterior, que então é substituído por um novo paradigma

de poder explicativo maior que o anterior.

Para o semiólogo argentino, “[...] lo ideológico es una dimensión constitutiva de todo

sistema social de producción de sentido” (VERÓN, 1993, p.16)10, é uma dimensão que está

presente em todos os discursos sociais, na medida em que podem ser encontradas neles

“marcas” da formação social em que o discurso foi produzido. O ideológico é uma dimensão

formada pelas decisões que são tomadas na instância de produção de sentido e não na

instância de reconhecimento, como acontece, por exemplo, com o “efeito de cientificidade”

de um determinado discurso, o que interessa, nesse caso, é o valor de verdade que é atribuído

pelo receptor e não os atributos do discurso em si.

Para descrever o processo de produção de um discurso e, dessa forma, identificar as

marcas que o processo deixou no texto, é preciso atentar para as condições de produção

daquele texto. Boa parte dessa informação extratextual está formada por outros textos,

10 “[...] o ideológico é uma dimensão constitutiva de todo sistema social de produção de sentido”.
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criando-se um conjunto textual que pode ser submetido a diversas leituras. A leitura

ideológica de qualquer texto sempre é possível, pois, tratando-se de uma dimensão relativa às

condições de produção de dito texto, sempre poderemos encontrar as marcas da formação

social onde o texto foi produzido.

Poderia, aqui, ser traçada uma linha de coincidências com a análise de Hayden White,

quanto à relevância dessa marca ideológica nas escolhas do tipo de enredo, do tipo de

argumentação e do tipo de explicação, como sendo as condições de produção dos textos

históricos as que permitem fazer uma leitura ideológica destes.

Em contrapartida, esta aparente dicotomia entre uma análise formalista e uma

ideológica é o ponto de partida do estudo do romance que empreende Mikhail Bakhtin:

O objetivo deste trabalho é eliminar a ruptura entre o "formalismo" e o
"ideologismo" abstratos no estudo do discurso literário. A forma e o
conteúdo estão unidos no discurso, entendido como fenômeno social – social
em todas as esferas da sua existência e em todos os seus momentos – desde a
imagem sonora até os estratos semânticos mais abstratos. (BAKHTIN, 2002,
p.71).

Bakhtin é um dos primeiros a compreender a complexidade de analisar o discurso

romanesco. O autor entende que um estudo que ficasse puramente na “forma”, estudando a

retórica e a poética, poderia dar, no máximo, uma classificação em gêneros, mas não chegaria

a interpretar as múltiplas línguas, as múltiplas vozes que habitam o mundo do texto em prosa.

Como todo o pensamento bakhtiniano, a aproximação que faz com o discurso do

romance é principalmente dialógica, observando o discurso como uma relação de perguntas e

respostas entre o texto e as leituras que ele gera: [...] “é graças a este plurilinguismo social e

ao crescimento em seu solo de vozes diferentes que, o romance, orquestra todos os seus

temas, todo seu mundo objetal, semântico, figurativo e expressivo” (BAKHTIN, 2002, p.74).

Por esse motivo, uma análise estática não serve aos fins de entender a pluralidade de

sentidos que circulam dentro do romance, pois existe um condicionamento sócio-histórico

determinado de vozes “multidiscursivas”, sendo a do prosador somente mais uma dentro

desse conjunto.

O discurso vivo e corrente está imediata e diretamente determinado pelo
discurso-resposta futuro: ele é que provoca esta resposta, pressente-a e
baseia-se nela. Ao se constituir na atmosfera do “já dito”, o discurso é
orientado ao mesmo tempo para o discurso-resposta que ainda não foi dito,
discurso, porém, que foi solicitado a surgir e que já era esperado. Assim, é
todo diálogo vivo. (BAKHTIN, 2002, p. 89).
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É dentro dessa visão, desse contexto, que Bakhtin cria o conceito que é do nosso

interesse para a análise de La guerra del fin del mundo, a ideia da existência de uma relação

espaço-temporal que se expressa artisticamente na construção romanesca: o Cronotopo.  Este

termo, que vem das matemáticas e também se encontra na teoria da Relatividade de Einstein,

expressa a inseparabilidade do tempo e do espaço, “[...] o tempo como quarta dimensão do

espaço” (BAKHTIN, 1989, p. 237).

Son los centros organizadores de los principales acontecimientos
argumentales de la novela. En el cronotopo se enlazan y desenlazan los
nudos argumentales. Se puede afirmar abiertamente que a ellos les
pertenece el papel principal en la formación del argumento […] aparece
clara la importancia figurativa de los cronotopos. En ellos, el tiempo
adquiere un carácter concreto sensitivo; en el cronotopo se concretan los
acontecimientos argumentales, adquieren cuerpo, se llenan de vida […]
Es el cronotopo el que ofrece el campo principal para la representación
en imágenes de los acontecimientos. (BAKHTIN, 1989, p. 400-401).11

Quer dizer que a representação do tempo e do espaço contida no cronotopo possibilita

a organização da narração literária e lhe confere sentido. O discurso literário não produz

nenhum efeito por si próprio, se não na medida em que esteja relacionado com um cronotopo

específico. Para Bakhtin, os diferentes gêneros literários se correspondem com cronotopos

diferentes, e assim ele analisa distintos estereótipos como o cronotopo do romance de

aventuras, o cronotopo da metamorfose, o cronotopo folclórico primigênio, entre outros.

Em cada um desses gêneros, o cronotopo determina as características dos eventos

narrados. No cronotopo da aventura, as coisas acontecem por casualidade, os heróis sofrem

esses acontecimentos e permanecem inalterados do começo ao fim do relato; no da

metamorfose, as mudanças dos protagonistas são sucessivas e acompanham o desenrolar da

ação. Segundo Bakhtin, para o desenvolvimento do romance psicológico, foi necessária a

criação de um cronotopo intimista, que oferecesse um tempo-espaço individual, separado do

tempo-espaço coletivo.

O cronotopo é o elemento organizador em volta do qual o conjunto do romance é

construído:

Todos los elementos abstractos de la novela – generalizaciones filosóficas y
sociales, ideas, análisis de causas y efectos, etc. – tienden hacia el cronotopo
y adquieren cuerpo y vida por mediación del mismo, se implican en la

11 “São os centros organizadores dos principais acontecimentos argumentais da novela. No cronotopo se enlaçam
e desenlaçam os nós argumentais. Pode-se afirmar abertamente que a eles pertence o papel principal na formação
do argumento […] aparece clara a importância figurativa dos cronotopos. Neles, o tempo adquire um caráter
concreto sensitivo; no cronotopo se concretizam os acontecimentos argumentais, adquirem corpo, se enchem de
vida […]. É o cronotopo que oferece o campo principal para a representação em imagens dos acontecimentos”.
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expresividad artística. Esa es la significación figurativa del cronotopo.
(BAKHTIN, 1989, p.401).

A verdade é que o conceito de cronotopo pode se estender a outros âmbitos fora da

literatura, pois existem cronotopos da vida real, como o cronotopo do encontro, das bodas, das

viagens familiares, e assim a lista seria infindável.

O que interessa a este estudo é explorar a existência de um determinado cronotopo

próprio do relato dos fatos de Canudos, encontrando a recorrência de elementos no tratamento

dado ao assunto em diversos escritores e também na reiteração do mesmo cronotopo em

histórias que narram fatos acontecidos em outras latitudes, mas que reproduzem essa relação

espaço-temporal.

Nos tempos bíblicos, existe o relato de Davi e Golias, representando o cronotopo do

herói humilde e solitário que consegue derrotar o malvado e poderoso gigante. Existe também

o caso do povo oprimido pelo tirano, que se organiza e, apesar da sua debilidade, consegue

vencer o opressor, geralmente conseguindo a atenção de alguma figura externa que tem ainda

mais poder que o vilão local.

O que constitui, de alguma forma, uma novidade são os relatos em que o povo

oprimido se revolta, suas reivindicações são justas e, apesar disso, seu movimento é esmagado

pela força opressora do sistema, que é muito forte para ser derrotado.

Pode-se dizer que este é o cronotopo presente no relato que faz Honoré de Balzac da

revolta dos chouans (1988), na Bretanha francesa de começos do século XIX.  Seguindo de

alguma forma o caminho aberto por Walter Scott, no romance histórico inglês, Balzac

constrói um enredo em que o romance e a épica histórica se misturam em proporções

semelhantes.

Postulamos aqui a existência de um cronotopo das revoltas derrotadas, daqueles

eventos nos quais, apesar de justas, as reivindicações não são atendidas.  Podemos encontrar,

certamente, algumas semelhanças com o martírio de Jesus.

A história pessoal do herói, futuro mártir, é introduzida como um flashback do

passado em que se destaca o desígnio, que o leva a ser transformado em líder desse

movimento, sem que nenhuma motivação de ambição de poder pessoal exista no caminho. O

líder não deseja esse posto, ele é colocado ali pela necessidade e pela justiça da causa, à qual

ele se doa completamente, esquecendo qualquer conforto ou privilégios. Espontaneamente,

surge um grupo de seguidores que o protegem, e o crescimento desse grupo começa a

preocupar o poder central, que intenta dissolvê-lo, em primeira instância, sem muita

convicção. Esta atitude de repressão fraca somente consegue fortalecer o grupo de dissidentes,



34

que se preparam para uma resistência decidida. Os revoltados conseguem algumas vitórias,

mas, aos poucos, fica evidente que não possuem nenhuma possibilidade de derrotar

definitivamente o inimigo, infinitamente maior e com a capacidade de receber reforços que

renovam suas forças.

Um detalhe, certamente não menor neste cronotopo, é que o leitor, de modo geral,

conhece desde o começo, como se fosse a Crônica de uma morte anunciada de García

Márquez (2006), o desfecho da ação. O leitor da história sabe, desde o começo, que seu herói

vai morrer.

Essas linhas gerais se encontram em muitos dos principais relatos que tratam deste

tipo de revoltas reprimidas ou derrotadas. Algumas outras características são menos

universais, porém encontramos algumas com certa frequência, cabendo a opção de considerá-

las como variações do mesmo cronotopo. É este o caso da decisão de construir o espaço da

narração em forma independente do tempo da ação e da participação do elemento amoroso

como sustento da trama. Na obra de Balzac, estão presentes os dois elementos, mas, no

trabalho de Euclides da Cunha, a descrição do espaço se mantém, porém o elemento amoroso

ou de romance está completamente apagado. Esse elemento também se encontra apagado na

história de Jesus, embora apareça, vez ou outra, algum evangelho novo trazendo sempre

algum tipo de relacionamento romântico.

Na próxima seção, tratamos de alguns casos específicos em que isso fica refletido,

assim como sua relação com Canudos, do ponto de vista cronotópico, político e da relação

entre literatura e história.

1.3 OS OUTROS CANUDOS

Como pôde ser observado até aqui, a importância das narrativas que tratam dos

eventos acontecidos com Antônio Conselheiro e seus seguidores no arraial de Belo Monte,

vem determinada por múltiplas condições. A que colocamos em primeiro lugar é a posição

que ocupa o livro de Euclides na articulação das relações entre literatura e história, logo

destacamos a importância deste mesmo livro como texto fundacional da literatura brasileira e,

finalmente, o peso próprio que o cronotopo das revoltas tem na história da literatura universal.

Neste ponto, interessa destacar a existência de outros textos na América Latina que,

gerados em períodos próximos no tempo e com temáticas similares, vieram a remarcar a
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importância que tem, dentro da construção das identidades nacionais latino-americanas, a

aparição desses testemunhos de sua história expressos em forma literária. Mario Vargas Llosa

declara a admiração que provocou nele o texto de Euclides:

Creo que vale por muchas cosas, pero sobre todo porque es como un manual
de latinoamericanismo; es decir, en este libro uno descubre primero lo que
no es América Latina. América Latina no es todo aquello que hemos
importado. No es tampoco Europa, no es el África, no es la América pre-
hispánica o las comunidades indígenas, y al mismo tiempo es todo eso
mezclado, conviviendo de una manera muy áspera, muy difícil, violenta a
veces. (SETTI, 1988, p.17).12

Trazemos aqui essa visão de Os Sertões aportada por Vargas Llosa, como um “manual

de latinoamericanismo”, para chamar a atenção sobre a abrangência regional do

desenvolvimento político, social e antropológico do texto de Euclides. Apesar de estar

direcionado à fundação do mito da brasilidade, não pode deixar de descrever uma realidade

continental dentro da qual o Brasil está inequivocamente inserido. A problemática

aparentemente tão particular do Sertão nordestino não apresenta, na mesma época, situações

muito diferentes das que se vivenciam em outros cantos da América Latina.

Parte importante de nosso interesse na pesquisa desse romance é, certamente,

contribuir para o estabelecimento dessas ligações ou pontes entre as narrativas da América

hispânica e aquelas produzidas no Brasil; assim, poderá ficar mais bem explicado por que o

Prêmio Nobel peruano escreve sobre Canudos e por que, mesmo sendo ele estrangeiro, suas

palavras produzem tanto efeito nestas terras.

O caso emblemático é a obra de Heriberto Frías (1899), Tomochic, em que narra, em

forma de romance, o desenrolar de um levantamento acontecido no norte do México, no ano

de 1892, apenas alguns anos antes do começo da luta do Conselheiro.

Los rayos de un sol deslumbrante y abrasador caían aplomo sobre la
destartalada plaza, completamente desierta. Eran las dos de la tarde. En el
extremo de una de las calles que desembocan en aquel paraje, Miguel
Mercado, joven subteniente del 9º batallón, vestido con su uniforme de dril,
los zapatos blancos de polvo y flotándole sobre la espalda el paño de sol,
contemplaba perplejo, los portales que se extendían á su izquierda. (FRIAS,
1899, p. 5).13

12 “Acredito que tem valor por muitas coisas, mas, acima de tudo, porque é como um manual de latino-
americanismo; ou seja, neste livro, descobre-se primeiro o que não é América Latina.  América Latina não é tudo
aquilo que temos importado. Não é também a Europa, não é a África, não é a América pré-hispânica ou as
comunidades indígenas, e, ao mesmo tempo, é isso tudo misturado, convivendo de um jeito muito áspero, muito
difícil, violento às vezes”.
13 “Os raios de um sol deslumbrante e abrasador caíam verticalmente  sobre a desordenada praça, completamente
deserta. Eram duas da tarde. No extremo de uma das ruas que desembocam naquele paragem, Miguel Mercado,
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Se Vargas Llosa tivesse plagiado esse parágrafo de Frías e o colocasse na descrição da

chegada de um soldado no arraial de Canudos, ninguém iria sentir o menor estranhamento. O

ambiente, o calor, a pobreza da região e até o soldado, ataviado com vestes inapropriadas para

a empresa em que está metido, parecem ser um remedo do que aconteceu no Nordeste

brasileiro. Só que esses fatos aconteceram no México e alguns anos antes.

Heriberto Frías se alistou no exército muito jovem, com apenas 19 anos, e nessa

função, durante o período conhecido como o “Porfiriato”, foi enviado para reprimir os

habitantes do povoado de Tomochic. Essa experiência foi tão marcante que, alguns anos

depois, ele sentiu a necessidade de escrever um livro que narrasse esses fatos.  O interessante

é que, quando qualquer pessoa procura dados sobre o acontecido nessa insurreição, a primeira

fonte que é recomendada ao pesquisador é o romance de Heriberto Frías, colocando-o na

frente de qualquer livro de história, e é aqui que a semelhança com o que acontece com o livro

de Euclides da Cunha vai aumentando.

Para continuar com os pontos em comum, observemos, do ponto de vista marxista,

quais são as mudanças em termos de estrutura econômica que estão por detrás desses

conflitos. Trata-se da criação de gado em forma pastoril, itinerante, sem demarcação de terras,

que está sendo removida brutalmente pelo advento do capitalismo agropecuário, baseado na

propriedade da terra como meio de produção.

Os sertanejos cuidavam de grandes rebanhos bovinos que, muitas vezes, nem

pertenciam a eles, mas ao “coronel” ou senhor feudal, cujas terras não precisavam ser

demarcadas, pois tudo mundo sabia que “essas terras todas eram do Barão”. Quando a

República tenta recolher impostos deles, obriga-os a declarar suas propriedades e a organizar

seu comércio segundo as leis do capitalismo, em verdade está invadindo seu território e

deixando-os à mercê dos novos donos do dinheiro impresso, dos bancos, dos futuros

latifundiários. A reação é instintiva, o novo sistema vai deixá-los fora, o refúgio natural é o

sistema anterior, o conhecido e onde eles têm um lugar conquistado.

Coisa semelhante acontece no Norte do México, o governo começa a entregar terras ao

capital estrangeiro, especialmente norte-americano e inglês. Os povoadores da região

começam diversas revoltas, das quais a de Tomochic foi a que ficou mais conhecida pela

crueldade do seu desenlace. A imposição de governantes locais durante o “Porfiriato” (do

presidente Porfirio Días), que foi substituindo representantes eleitos pelo povo por

jovem subtenente do 9º batalhão, vestido com seu uniforme de algodão cru, os sapatos brancos de poeira e
flutuando nas suas costas o ‘pano de sol’, contemplava, perplexo, os portais que se estendiam a sua esquerda”.
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funcionários apontados pelo poder central, quase sempre por mérito de parentesco ou

simplesmente para executar as arbitrariedades que o regime desejava impor, foi um agravante

do conflito.

Embora as causas estruturais que foram aqui citadas constituíssem a base do conflito,

o estopim da revolta, também em concordância com os acontecimentos de Canudos, foram

diferenças religiosas. Os povoadores locais adoravam a “La Santa Niña de Cabora”, uma

menina, filha de uma indígena com um espanhol, que tinha ficado sumida num estado

cataléptico por seis dias, acordando no sétimo, em um episódio que todos chamaram de

ressurreição. Depois disso, muitos foram os milagres atribuídos à Santa Cabora, e uma

imagem da menina enfeitava a igreja de Tomochic.  Essa igreja, que o Padre visitava só

esporadicamente, foi a que deu início ao conflito.  O Padre quis retirar a imagem da Santa, o

povo não aceitou e, em consequência disso, o religioso pediu ao governo que enviasse tropas

para disciplinar os dissidentes.

Uma primeira expedição de quarenta soldados foi encaminhada a Tomochic e, quando

chegaram lá, “[...] fueron recibidos por los vecinos al grito de ¡¡Viva el poder de Dios y muera

el mal gobierno!!, ¡¡Viva el poder de la santísima virgen y la santa de Cabora!!” (LAGARDA,

2014, p.1)14; qualquer semelhança com os jagunços fica por demais acentuada.

Os soldados conseguiram forçar os rebeldes a fugir, infringindo algumas baixas

consideráveis, como aconteceu em Uauá, só que, quando foi decidido enviar um batalhão para

perseguir aos rebeldes, a história começou a mudar.

Já sob a liderança de Cruz Chaves, os rebeldes de Tomochic foram em direção a

Cabora pedir proteção a sua Santa Ali, eles se convenceram de que o próprio Deus os

protegia, e que, portanto, as balas não conseguiriam atingi-los. Montaram uma emboscada,

matando em primeiro lugar o oficial no comando do batalhão e, logo, os principais chefes,

colocando o restante dos soldados para correr em debandada.

Um representante do governador chegou, então, a Tomochic para negociar uma

anistia, que foi respeitada por três meses, durante os quais o povo voltou às suas tarefas

habituais de lavoura e cuidado dos animais. O episódio lembra a missão do Arcebispo que

tentou negociar com Antônio Conselheiro antes do começo da campanha militar contra seu

arraial.

Pouco durou essa trégua, pois logo depois das eleições, Porfirio Días trocou o

governador, e o novo funcionário decidiu esmagar o foco rebelde de Tomochic, que estaria

14 “[...] foram recebidos pelos vizinhos ao grito de ¡¡Viva o poder de Deus e morra o mau governo!!, ¡¡Viva o
poder da santíssima virgem e a santa de Cabora!!”.
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servindo de inspiração para outros movimentos. Foi enviado o General Rangel, que, confiado

na superioridade dos seus recursos, atacou diretamente sem esperar pela chegada de reforços

que estavam a caminho. A tática foi envolver os rebeldes pelos dois flancos enquanto outro

oficial cuidava da retaguarda. Cruz Chaves e seus homens dizimaram, primeiro, a ala

esquerda e, logo a direita, levantando assim sua moral, pegando armamento e munições das

tropas federais, contando ainda com o apoio velado do oficial que cuidava da retaguarda, que

tinha uma velha dívida de camaradagem com o líder rebelde – o retrato da expedição Moreira

César.

Registrou-se mais um novo fracasso do governo central, desta vez por conta da

imperícia do General Cruz, alcoólatra perdido, que num surto de delirium tremens ordenou

atacar um milharal pronto para colher, achando que as espigas eram soldados inimigos.

Destroçados os milhos, o General se retirou vitorioso.

Uma nova força foi criada, agora com dois batalhões de 600 homens cada, para

combater uma dotação de cem pessoas no total, número de habitantes de Tomochic.

Travaram-se duras lutas e houve uma grande resistência, os habitantes do povoado, refugiados

na Igreja, atiravam do alto das torres da santa casa.

Finalmente, esmagados pela superioridade numérica, os rebeldes de Tomochic foram

derrotados, as suas casas incendiadas e ateado fogo na Igreja com homens, mulheres e

crianças dentro. Um povo massacrado, ninguém para contar, sem testemunhas, somente um

dos soldados participantes, Heriberto Frías, com tal peso na consciência que precisou escrever

um romance para exorcizar suas dores.

Como esse caso serve para mostrar, os sucessos de Canudos e o livro que os fez

eternos, Os Sertões, são eventos muito significativos na história, não só do Brasil, mas

também da América Latina, “um manual de latinoamericanismo” no dizer de Vargas Llosa.

Essa importância não reside, porém, na sua unicidade, não deve sua importância a ter sido o

único caso desta magnitude; a transcendência da luta do Conselheiro se deve a que seu

conflito, sua luta, ecoa em diferentes cantos do continente, a que esse combate foi travado por

muitos outros americanos que sentiram, nesse mesmo tempo, um pouco antes ou um pouco

depois, o rigor do impulso “europeizante”, o ataque selvagem do desenvolvimento capitalista

ou, dito de outra forma, o embate da “barbárie” civilizadora.

Foi com este título, Civilização ou Barbárie, que veio à luz, pela primeira vez, como

caderno de um jornal chileno, a obra do argentino Domingo F. Sarmiento, que logo ganhou a

designação de Facundo. Essa dualidade, essa ideia da existência de um modelo civilizatório

válido, em oposição a outro modelo considerado bárbaro, está na raiz dos conflitos que



39

estamos aqui analisando. Escrito no exílio, o livro de Sarmiento, de 1845, descreve a

organização social preexistente na Argentina como a expressão mesma da barbárie, desde os

costumes até as lideranças e a forma de lidar com os conflitos que estas desenvolvem.

Se uma cintilação de literatura nacional pode brilhar momentaneamente nas
novas sociedades americanas, é a que decorrerá da luta entre a civilização
européia e a barbárie, entre a inteligência e a matéria: luta imponente na
América, e que dá lugar a cenas tão peculiares, tão características e tão fora
do círculo de idéias em que se educou o espírito europeu, porque os
mecanismos dramáticos se tornam desconhecidos fora do país de onde são
tomados, os usos se tornam surpreendentes, e originais os caracteres.
(SARMIENTO, 1938, p.48).

Certamente constitui um dos textos que fazem parte das condições de produção de Os

Sertões, no sentido descrito por Verón, tanto que apresenta uma mistura semelhante entre

formas ensaísticas, narrativas e poéticas e encontra-se organizado de forma similar, aplicando

as ideias deterministas da influência da paisagem e da genética no desenvolvimento social e

cultural da região.

O cronotopo das revoltas derrotadas acompanha, até os nossos dias, uma infinidade de

relatos, entre os quais, obviamente, La guerra del fín del mundo ocupa um lugar de destaque.

Se olharmos cuidadosamente, porém, vamos descobrir que outros relatos, vinculados ao

passado recente das nações latino-americanas, oferecem novas leituras do mesmo cronotopo,

o herói-mártir, que se revolta contra um poder que é infinitamente superior ao seu, que

consegue resistir alguns embates como consequência do apoio popular para, logo então, ser

esmagado, derrotado, apagado da face da terra.

O próprio Vargas Llosa oferece uma variante desse cronotopo na obra que escreveu

imediatamente após La guerra..., estamos nos referindo a Historia de Mayta, que conta os

acontecimentos que acompanharam o levantamento do esquerdista peruano Alejandro Mayta.

A importância da organização cronotópica é abertamente declarada pelo autor no prólogo da

edição do ano 2000 –“La historia de Mayta es incomprensible separada de su tiempo y lugar”

(VARGAS LLOSA, 2000, p.9) –, incompreensível segundo ele, sem saber que existiu uma

época na América Latina em que se acreditava que as grandes melhorias seriam conquistadas

“a punta de fusil” (VARGAS LLOSA, 2000, p. 9).

O cronotopo das revoltas derrotadas é o organizador da maioria dos relatos que se

referem aos movimentos guerrilheiros na América Latina dos anos sessenta, setenta e oitenta,

tendo como ícone privilegiado Che Guevara, mas reconhecendo também figuras como

Lamarca (pode-se observar isso no filme de Sergio Rezende) ou Marighella.
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Na abrangência do cronotopo, que organiza os relatos sobre Canudos, talvez seja

possível intuir uma possível resposta a nosso interrogante sobre a importância desta história

tão brasileira para um destacado romancista da língua espanhola.
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2 O HOMEM QUE ESCREVE

2.1 O ROMANCE FAMILIAR

Date: Fri, 20 Jun 2014 07:19:17 -0700

From: xxxxxxx@yahoo.com

Subject: Entrevista

To: xxxxxx@hotmail.com

Estimado amigo:

Mucho le agradezco su carta y sus preguntas. Voy a hacer lo posible por
contestarle haciendo un esfuerzo de memoria, aunque quiero dejar
constancia que han pasado tantos años y ocurrido tantas cosas en mi vida
desde entonces que no sé si mis respuestas serán totalmente válidas. No es
imposible que haya elementos subjetivos que alteren aunque sea ligeramente
la verdad.

Estoy seguro que la enorme impresión que me causó el libro de Euclides da
Cunha y que me incitó a escribir la novela de algún modo tuvo que ver con
la situación que vivía América Latina en los años de mi juventud. La idea de
la guerrilla, propulsada por la revolución cubana, había prendido en todo el
continente y por todas partes habían estallado, o iban a estallar pronto,
grupos guerrilleros inspirados en las enseñanzas de la Sierra Maestra, sobre
las que teorizaron el Che Guevara y Regis Debray. Pero creo que fue sobre
todo el fracaso de muchos de estos intentos lo que me hizo pensar que, de
alguna manera, la historia de Canudos constituía una extraordinaria
enseñanza sobre la desnaturalización de las ideas y doctrinas que muchas
veces resultan de la acción. La guerra de Canudos fue una guerra entre dos
fanatismos que no solamente se repelían sino incomunicaban a los
adversarios y les impedían entender las razones del otro. Eso ha ocurrido a lo
largo de toda la historia latinoamericana, bajo distintos ropajes doctrinarios,
y creo que el mesianismo descrito en Os Sertões infectó profundamente
todas nuestras luchas ideológicas, incluídas las de aquellos años. Con todo
esto en la conciencia, y también en el subconsciente, escribí La guerra del fin
del mundo. Pero no debe usted entender que con esto quiero decir que la
motivación principal para escribir esa novela fue hacer pedagogía o escribir
un ensayo político disfrazado de ficción. Lo principal fue contar la increíble
aventura que vivieron los protagonistas de esa guerra de fantasmas, en la que
cada cual creía combatir a alguien que había inventado para sentirse cómodo
y justificado por la historia y por el cielo. El aspecto épico, la riqueza de los
personajes, del paisaje, del momento histórico, fueron, seguramente, los
acicates principales para empujarme a escribir esa novela.
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en todos los principales personajes de La guerra del fin del mundo
hay algo de mí y también mucho de lo que yo combato y rechazo.

Espero que estas vagas razones le sirvan de algo.

Le deseo mucho éxito en su trabajo y desde luego que, si le fuera
posible, me agradaría mucho recibir una copia de él cuando lo haya
terminado.

Un saludo muy cordial,

Mario Vargas Llosa

Como resultado da viagem a Paris e Madrid, que fizemos em fevereiro de 2014 para

desenvolver nossa pesquisa, conseguimos contato com o autor do romance que aqui

estudamos.  Com a ajuda de alguns amigos, destacadamente o Lic. Federico Poli da Secretaria

Geral Iberoamericana (SEGIB), fizemos contato com Fiorella, secretária pessoal do Prêmio

Nobel, a quem enviamos umas perguntas que poderiam jogar alguma luz sob os aspectos

principais do nosso trabalho.  A resposta chegou em 20 de junho, quando Dom Mario chegou

a Madrid e a transcrevemos no começo desta secção em que a pergunta principal está dirigida

a conhecer mais acerca do autor deste romance, a influência que sua experiência pessoal teve

na construção da trama e das personagens e o contexto histórico em que a obra foi produzida.

As respostas que Vargas Llosa nos proporciona são, sem dúvida, de importância

fundamental, especialmente para o desenvolvimento desta secção do trabalho, onde o autor é

protagonista excludente. No começo do texto ele faz alusão a importância que o

descobrimento do texto de Euclides teve na sua disposição a tratar com o conflito de Canudos,

assunto que já desenvolvemos amplamente na primeira secção deste trabalho.

A seguir vem a menção dos fatos políticos que esquentavam a cena latino-americana

no momento da criação do romance, assunto que tratamos aqui mesmo, na segunda parte de

esta mesma secção.  Escrever sobre Canudos entre 1974 e 1980 nunca pode ser entendido

separadamente da proliferação de movimentos guerrilheiros rurais estimulados pelo triunfo da

revolução cubana e atiçados pelas ideias de Ernesto Che Guevara. Sobre o final da carta que

nos enviara, podemos encontrar também inspiração para nossa terceira secção, pois, nela

resgata a importância que o local, Canudos em si, a paisagem e sua gente, tem na motivação

da obra.

Nesta primeira parte da análise do autor, esperamos que tenha ficado manifesta a

importância que a ideia de fracasso e frustração tem na vida e na obra de Mario Vargas Llosa.



43

Procuramos também trilhar caminhos que nos aproximassem de uma compreensão maior.

Embora não seja possível encontrar uma explicação irrefutável, provavelmente encontraremos

diversas teorias que assinalem linhas de pesquisa.

Como o próprio autor faz o convite para analisar aspectos conscientes e inconscientes,

aceitamos a indicação, seguindo algumas das diretrizes traçadas por ele através dos seus

numerosos escritos autobiográficos, mas também desconfiando deles como alguns críticos já

fizeram antes de nós.

No começo deste trabalho, uma pergunta não queria calar: por que um escritor

peruano, com alguns romances de muito sucesso publicados, iria querer escrever – seria quase

justo dizer reescrever – a história de um pequeno povoado do interior do Estado da Bahia?  E

o questionamento ficaria ainda mais forte se acrescentássemos que dito escritor só tinha até

então escrito obras ambientadas no seu país de origem, dando para isso sólidos motivos

literários, afirmando que só poderia escrever o que conhecia por experiência direta. Nesta

secção, estudamos os caminhos que conduziram o escritor a Canudos, assim como os eventos

da sua história pessoal que lhe possibilitaram uma visão tão particular dos acontecimentos.

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, I Marquês de Vargas Llosa, nasceu em Arequipa,

Peru, em 28 de março de 1936, filho de Ernesto Vargas Maldonado e de Dora Llosa Ureta. É

logo nessa origem que a viagem artística do futuro escritor começa a ficar determinada, ao

mesmo tempo em que, por parte de mãe, ele é mestiço e membro da aristocracia provinciana

do seu país, é filho de um funcionário da companhia aérea Panagra que assume os ideais do

militarismo e do modo de vida americano. Dessa contradição nasce, segundo seu próprio

relato, sua procura por um lugar no mundo, seu anticlericalismo, seu antimilitarismo e seu

espírito liberal.

Utilizaremos, para recontar essa história, o testemunho que nos oferece no livro El pez

en el agua, escrito logo após sua derrota eleitoral como candidato à presidência do Peru. Nele

narra alguns sucessos de sua infância bastante curiosos e que poderiam ter certa aproximação

com o relato dos fatos acontecidos em Canudos, especialmente no referente ao conflito entre

um exército que atua como agente repressor e um povo que expressa ideais libertários.

O fato de El pez en el agua (1993) ter sido escrito num momento de sensibilidade

agudizada, após ter sido derrotado no segundo turno de uma campanha presidencial, tão perto

do triunfo, em vez de tirar o valor de suas contribuições, antes as incrementa e permite que

demos maior crédito a sua narrativa. De qualquer forma, ele nunca entra em contradição com

outros relatos anteriores ou posteriores, pelo que devemos achar que é uma história bem

elaborada.
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Então nos remetemos ao estudo que Freud escreveu em 1908, “Romances Familiares”

(FREUD, 1976), em que denuncia o procedimento adotado por todos os neuróticos com a

finalidade de reconstruir seu passado. Esses relatos romanceiam, certamente, os fatos que o

adulto considera relevantes dos episódios que o autor viveu na sua infância e os ajustam ao

desejo de constituir, dessa forma, alicerce e justificativa da sua personalidade. É destacado

por Freud que alguns desses episódios não aconteceram exatamente do modo em que o

neurótico os relata ou reconstrói. Para o pai da Psicanálise, esse grau de desajuste entre a

memória e os fatos verdadeiros carece completamente de importância, o que realmente

interessa são precisamente essas recordações, até mesmo que elas possam ser, de alguma

forma, forjadas: se uma moça declara que sofreu abuso por parte do pai, pouco importa à

psicanálise se esse abuso aconteceu de fato ou não, o que interessa é a lembrança que a moça

criou desses episódios, por ela interpretados como abuso.

Tomando esse ponto de vista, fazemos a leitura das recordações que nos oferece Mario

sobre sua infância, considerando o peso das suas declarações, sem importar a relação que

essas lembranças guardem com algum registro histórico; a forma como ele as narra, quais

fatos escolhe para contar, isso é o que marca sua transcendência no relato. Observamos que o

“romance familiar” se ajusta perfeitamente às previsões freudianas, portanto resulta inevitável

vislumbrar um conhecimento por parte de Vargas Llosa do trabalho do psicanalista vienense.

De todo modo, consideramos esse relato muito significativo.

O primeiro capítulo do livro em que faz a narrativa da sua história pessoal, “esse

senhor que era meu pai” (VARGAS LLOSA, 1993, p.5), nos introduz diretamente na história

das tensões pessoais e sociais que rodearam a infância de Mario. A sua mãe, Dora, era filha de

um político arequipano (natural de Arequipa, Peru), o avô materno era um cidadão respeitado,

um burguês com boas relações políticas e sociais; seu pai, pelo contrário, era filho de uma

família de classe média em franca decadência e que teve de deixar os estudos para procurar

seu sustento desde tenra idade, adotando o ofício de radiotelegrafista, que herdara do seu pai,

o avô paterno de Mario. Nesta diferença de classe social entre seus pais, Vargas Llosa enxerga

a explicação do fracasso do matrimônio:

Pero la verdadera razón del fracaso matrimonial no fueron los celos, ni el
mal carácter de mi padre, sino la enfermedad nacional por antonomasia,
aquella que infesta todos los estratos y familias del país y en todos deja un
relente que envenena la vida de los peruanos: el resentimiento y los
complejos sociales. Porque Ernesto J. Vargas, pese a su blanca piel, sus ojos
claros y su apuesta figura, pertenecía – o sintió siempre que pertenecía, lo
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que es lo mismo – a una familia socialmente inferior a la de su mujer
(VARGAS LLOSA, 1993, p. 7)15

A explanação que o autor oferece para um fato tão transcendente, o motivo pelo qual

seus pais não continuam juntos, revela até que ponto a ideia da preeminência dos conflitos de

classe está gravada em Vargas como determinante na vida das pessoas. Exemplos abundam,

na vida real, de indivíduos de classes sociais diferentes que conseguem, por virtude da paixão

e da mútua atração, se sobrepor a esta situação. Um estudioso do comportamento humano,

como Vargas Llosa, não pode ignorar isso, utilizar, portanto, esta argumentação no seu

romance pessoal não deixa de ser chamativo.

Os mesmos argumentos que viemos utilizando para estudar a presença da

subjetividade no narrador que conta uma história, podemos aplicar aqui para observar a

interferência do “historiador” Vargas Llosa, que escolhe previamente uma posição para logo

apresentar os fatos como se fossem objetivos. Esse tipo de operação é exatamente aquela

descrita por Hayden White quando pensa a organização por tropos da narrativa histórica.

In this way White acknowledges the presentism of history and its
construction as a contemporary cultural discourse. He acknowledges that no
historian can stand aside from history and suspend his/her capacity for or
exercise of moral judgement. (MUNSLOW, 2006, p. 171)16

As lembranças, com seu enorme poder de resgatar aquilo que nos apraz e esquecer o

que nos constrange, fazem da figura do avô paterno uma síntese da decadência. No relato do

seu neto, o patriarca entra em Lima numa montonera e seu período como prefeito de Huanuco

é desvalorizado e colocado no mesmo plano da sua deportação ao Equador, sua prisão e as

numerosas ocasiões em que teria permanecido prófugo da justiça. Para completar o quadro do

declínio moral, o avô Marcelino, no fim dos seus dias,  casa com uma índia, de trança e saião,

e vai morar num povoado do interior, onde acaba como chefe de Estação da Ferrovia Central.

Note-se que, com a mesma personagem, o autor poderia ter construído o relato de um herói

romântico, lutador das causas perdidas e que acaba abraçando a paixão por uma filha da terra,

15 “Porém, a verdadeira razão do fracasso matrimonial não foram os ciúmes, nem o mau caráter do meu pai,
senão a doença nacional por excelência, aquela que infesta todos os estratos e famílias do país, e em todos deixa
um ranço que envenena a vida dos peruanos: o ressentimento e os complexos sociais. Porque Ernesto J. Vargas,
apesar da sua pele branca, seus olhos claros e sua esbelta figura, pertencia – ou sentiu sempre que pertencia, o
que dá no mesmo – a uma família socialmente inferior à da sua mulher”.
16 “Desse modo, White adverte sobre o presentismo da história e sua construção no discurso cultural
contemporâneo. Ele adverte que nenhum historiador pode ficar de um lado da história e suspender sua
capacidade de exercer um julgamento moral”.
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porém, escolhe mostrar seu avô como um decadente que perdeu sua posição na sociedade

“branca”. Esta seria, segundo Mario, a visão que Ernesto Vargas tinha do seu pai Marcelino.

Começa, então, a “novela mexicana”. Dora se apaixona pelo charmoso oficial da

Panagra (Companhia Norte-Americana de Aviação) e, depois de alguns encontros furtivos e

um intenso intercambio epistolar, se casa. O casamento, um verdadeiro pesadelo de cenas de

ciúmes, brigas e clausuras, durou, ao todo, cinco meses e meio. Quando a mãe de Dora se

ofereceu para ficar em Lima, onde morava o casal, para ajudar a sua filha, já grávida do

Mario, na época do parto, Ernesto Vargas sugeriu que seria melhor Dora ir para Arequipa ter

o menino, pois ficaria melhor lá. Ninguém imaginou os planos que Ernesto tinha então, mas o

certo é que, apesar de ter sido notificado por diversos meios do nascimento de Mario, ele

nunca apareceu em Arequipa e, quando enviou alguma resposta, esta foi um pedido de

divórcio, o que aconteceu por intermédio de advogados sem que as partes nunca mais se

encontrassem.

A vergonha se abate sobre a família Llosa pelo fato de a filha ter sido abandonada e

gerar um filho sem pai. Mario acredita que esse foi o motivo pelo qual o avô materno decide

emigrar para Cochabamba, Bolívia, e assumir lá a exploração de uma fazenda produtora de

algodão. Dessa época, o escritor guarda as melhores lembranças: uma casa grande com tios e

tias morando juntos, no mínimo, três empregadas domésticas, e as mordomias de ser o menino

mimado de todos. É nesse lar idílico que é elaborada a versão que afirma que seu pai estava

morto. O menino cresce beijando um retrato idealizado de um pai que “está no céu”, recebe

educação religiosa e é paparicado por todos os seus tios, avôs, sua mãe e pela “mamãe”, sua

babá.

Então, o “tio José Luís”, visitante habitual das tardes de Cochabamba, que não era

outro senão José Luís Bustamante y Rivero, foi eleito presidente do Peru, e o avô Pedro foi

convidado a assumir como Prefeito de Priura. Mario foi, então, “o neto do prefeito”, morou na

residência oficial, assistiu a atos oficiais e desfrutou das mordomias habituais que rodeiam os

políticos da burguesia latino-americana: casas de fim de semana da International Petroleum,

amigos britânicos, casas onde só se falava inglês e onde se bebia o five o clock tea.

Relatamos aqui essa parte da vida do futuro escritor com a intenção de frisar até que

ponto esses valores da sociedade burguesa e da pequena oligarquia local tinham sido

incorporados na visão de felicidade de Mario, para que seja possível apreciar o enorme

choque que pode produzir nele o confronto com “esse homem que era meu pai”.

Quando Mario tinha onze anos, o imprevisto aconteceu, sua mãe reatou o casamento e

o que, para muitos filhos de pais separados, seria a realização do sonho de ver os progenitores
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juntos novamente foi para Vargas Llosa o começo das piores tragédias da sua vida.  O pai

morto estava vivo e voltara para infernizar sua existência.

– Tú ya lo sabes, por supuesto – dijo mi mamá, sin que le temblara la voz –
¿No es cierto?
– ¿Qué cosa?
– Que tu papá no estaba muerto. ¿No es cierto?
– Por supuesto. Por supuesto (VARGAS LLOSA, 1993, p. 6).17

Se ele mentiu para sua mãe dizendo que sabia, para nós, leitores, ele diz que aquela

fora a maior surpresa que já levara na vida até então.  O pai, que ele tinha deslocado no seu

imaginário, trocando-o por uma inofensiva fotografia que poderia beijar antes de dormir,

incapaz de ter a menor influência no seu destino, se transformava agora numa onipresença que

marcaria o rumo dos seus dias daí em diante.

Retomemos Freud, que, no citado texto sobre os romances familiares, sustenta que o

desejo natural da criança é libertar-se dos pais, superá-los, e entende que é nesse movimento

de superação geracional onde tem residido a força do avanço da civilização. Ele não condena

esse desejo, antes o explicita e descreve. Pelo relato de Vargas Llosa, podemos inferir que ele

teria sentido o próprio pai como uma instância praticamente superada; ele possuía, de fato,

todo o carinho e atenção da sua mãe, não precisando dividi-los com ninguém.

Os pais constituem para a criança pequena a autoridade única e a fonte de
todos os conhecimentos. O desejo mais intenso e mais importante da criança
nesses primeiros anos é igualar-se aos pais (isto é, ao progenitor do mesmo
sexo), e ser grande como seu pai e sua mãe. (FREUD, 1976, p. 239)

Nesse contexto, a reaparição do pai não podia ser senão traumática, e, no seu relato,

Vargas Llosa nos revela que já tinha conseguido superar essa figura de autoridade, na hora em

que o pai retorna. A construção do “romance familiar” de Mario ainda traz os outros dois

elementos característicos da construção do neurótico, segundo Freud, a substituição do pai

legítimo por outros de uma situação social mais vantajosa e o desejo de eliminar o próprio pai.

No que podemos considerar indícios da existência de uma leitura recente de Freud na hora de

elaborar seu relato, Vargas não deixa espaço para a dúvida quanto aos sentimentos que nutria

pelo seu pai reaparecido.

17 “–Você já sabe, obviamente – disse minha mãe, sem que sua voz tremesse –./ – Não é assim?  / – Que coisa?
/ – Que teu pai não estava morto. Não é verdade? / – Com certeza. Com certeza”.
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Entonces, junto con el terror, me inspiró odio. La palabra es dura y así me lo
parecía también, entonces, y de pronto, en las noches, cuando, encogido en
mi cama, oyéndolo gritar e insultar a mi madre, deseaba que le sobrevinieran
todas las desgracias del mundo — que, por ejemplo, un día, el tío Juan, el tío
Lucho, el tío Pedro y el tío Jorge lo emboscaran y le dieran una paliza –.
(VARGAS LLOSA, 1993, p. 30).18

A operação de substituição por uma família de melhor condição social fica

absolutamente clara na descrição que faz da decadência do avô paterno em contraposição ao

sucesso, esplendor e civilidade que desborda nas referências ao avô Pedro, pai da sua mãe.

Por que ir tão atrás, na infância do Vargas Llosa, para falar de uma produção literária

da sua idade madura? A ideia que alimenta este trabalho é que essa contradição entre uma

infância feliz vivenciada no seio do que poderíamos chamar “burguesia nacional” peruana e a

pressão que sofre depois, quando sua vida passa a ser controlada pelo pai rígido e militarista,

é uma das fontes mais ricas nas quais bebe a obra literária de Mario.

Será que deveríamos procurar já na infância os primeiros traços de atividade
imaginativa? A ocupação favorita e mais intensa da criança é o brinquedo ou
os jogos. Acaso não poderíamos dizer que ao brincar toda criança se
comporta como um escritor criativo, pois cria um mundo próprio, ou melhor,
reajusta os elementos de seu mundo de uma nova forma que lhe agrade?
(FREUD, 1976, p. 240).

A atividade imaginativa e criativa de Mario Vargas Llosa se desenvolve rapidamente a

partir da presença controladora que passou a ser o seu pai, principalmente a partir do

momento em que sua mãe voltou com o marido e juntos foram morar em Lima. Não deixa

espaço para meias palavras quando afirma: “[...] mi memoria de los años lasallinos [quando

estudou no colégio La Salle] está empañada por la presencia de mi padre, cuya sombra

aplastante se alargaba, seguía mis pasos y parecía interferir en todas mis actividades y

estropearlas” (VARGAS LLOSA, 1993, 33)19.

A função simbólica Nome-do-pai foi descrita por Lacan como sendo menos a pessoa

do genitor que uma instância legal, um puro significante, que barra o acesso ao incesto tanto

da mãe quanto do filho. O Nome-do-Pai é um “Não!” que impede o filho de gozar

sexualmente de sua mãe, e esta de utilizar seu rebento como objeto de gozo. A estreita relação

18 “Então, junto com o terror, inspirou-me ódio. A palavra é dura e assim me pareceu também naquele tempo, e,
subitamente, nas noites, quando, encolhido na minha cama, ouvindo ele gritar e insultar minha mãe, desejava que
sobreviessem a ele todas as desgraças do mundo – que, por exemplo, um dia, tio Juan, tio Lucho, tio Pedro e tio
Jorge o emboscassem e lhe dessem uma surra” .
19 “[...] minha lembrança dos anos lasallinos [quando estudava no Colégio La Salle] está embaçada pela presença
do meu pai, cuja sombra esmagadora se estendia, seguia meus passos e parecia interferir em todas as minhas
atividades e estragá-las”.
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descrita por Freud entre a pulsão sexual (Eros) e a pulsão de morte encontra no Nome-do-Pai

aquele limite simbolizado na proibição do incesto.

A partir da insatisfação do desejo é que o sujeito se constitui como tal. No momento

em que falta o peito, o sujeito compreende a noção de carência e, ao expressar sua

necessidade a partir do pranto e da subsequente satisfação de obter o almejado peito materno,

começa a desenvolver a linguagem, como sistema sígnico. Da interdição do desejo, nasce o

indivíduo. Essa proibição, essa ação de afastar a criança da sua mãe, é “a função da Lei”

(LACAN, 1949).

O pai passa, a partir desse momento, a ser a figura que desenvolve essa função, de se

interpor entre o sujeito Mario e a realização dos seus desejos, e a resposta neurótica exemplar

que ele produz é a sublimação desses desejos através da arte, através da criação literária.

Como no caso de outros grandes criadores, possivelmente devamos agradecer a esse recalque

sofrido na infância a fecundidade da sua obra. O Superego se desenvolve primordialmente

para tentar dar satisfação a essas pulsões que não encontram outra via para ser canalizadas.

Os pais do jovem Mario têm um relacionamento turbulento, em várias oportunidades a

mãe foge com seu filho para a casa de parentes, mas a aventura sempre acaba em

reconciliação, para tristeza do rebento que não vê a hora de encontrar um fim para seu próprio

calvário. Nesses episódios, tem grande protagonismo o “mítico revólver” que o pai portava na

cintura e com o qual evitou que os tios maternos interferissem nas brigas domésticas e fez

prevalecer sua vontade. Aqui, o símbolo do poder das armas é muito claro, pois, se

concordarmos em definir a obra de Vargas Llosa pelo seu perfil antiautoritário, devemos

observar que este objeto idealizado tem decisiva importância na formação do jovem.

Ese revólver que le mostró al tío Juan fue un objeto emblemático de mi
infancia y juventud, el símbolo de la relación que tuve con mi padre mientras
viví con él. Lo oí disparar, una noche, en la casita de La Perla, pero no sé si
alguna vez llegué a ver el revólver con mis propios ojos. Eso sí, lo veía sin
tregua, en mis pesadillas y en mis miedos. (VARGAS LLOSA, 1993, p. 35-
36).20

Neste ponto, é interessante trazer à tona o trabalho realizado pelo pesquisador sueco

Petter Jonsson em 2009. Assombrosamente, um pesquisador de origem tão distante da cultura

hispânica realiza uma análise minuciosa de dezesseis romances de Mario Vargas Llosa onde

20 “Esse revólver que ele mostrou a tio Juan foi um objeto emblemático da minha infância e juventude, o símbolo
da relação que tive com meu pai enquanto morei com ele. Escutei esse revólver disparar, uma noite, na casinha
de La Perla, mas não sei se alguma vez cheguei a ver o revólver com meus próprios olhos. Agora sim, eu o via
sem trégua, nos meus pesadelos e nos meus medos”.
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coloca o olhar da psicanálise, concretamente de Freud e de Lacan, para trabalhar sobre os

aspectos psicológicos do escritor que se pode acessar através da sua obra.

Analisando a obra de Vargas em três níveis de leitura, descreve, primeiramente, um

nível de conteúdo aparente, logo um nível de conteúdo deliberado e, finalmente, faz uma

análise do conteúdo latente.  O que chama de conteúdo aparente é aquilo que qualquer leitor

recebe quando lê uma obra do autor, e que, segundo Jonsson (2009, p.10), “sempre trata de

frustrações e fracassos”. [Colocar o trecho original no rodapé, em nota] O conteúdo

deliberado sempre leva ao conflito edípico entendido como uma relação frustrada entre o pai e

o filho. Este conteúdo está sempre presente tanto nos trabalhos romanescos como nos

trabalhos autobiográficos do autor, como é o caso de El pez en el água, que utilizamos até

aqui como guia para conhecer a vida do autor. Para Jonsson, porém, esses indícios seriam

óbvios demais para serem verdadeiramente elementos inconscientes, o trauma edípico está

muito evidente e elaborado, para que apareça contra a vontade do autor.

Parece plausible que tanto los conflictos edípicos como los datos biográficos
de las ficciones de Vargas Llosa sean, por lo menos en parte, el resultado de
un proceso deliberado por parte del autor ya que es inverosímil que éste no
se diese cuenta de estos aspectos de sus obras. Por esta razón se puede
sospechar que los estudios psicoanalíticos que han sido llevados a cabo de la
obra de Varga Llosa, han enfocado únicamente los aspectos conscientes de
las obras y que estos estudios en realidad no han indagado en lo inconsciente
de las novelas. Más bien parece que han investigado el contenido deliberado
y consciente como si ello fuera inconsciente. (JONSSON, 2009, p. 8).21

Segundo essas premissas, realizar uma leitura freudiana da obra de Vargas Llosa seria

cair na armadilha que o próprio autor nos oferece. Como dissemos antes, Jonsson lembra que

a autobiografia de um autor não é necessariamente sua biografia. O próprio Vargas Llosa

escreveu numerosos ensaios de crítica literária, em que se percebe nitidamente a tendência a

explicar as obras por meio da biografia dos autores. Se ele analisa as obras dos autores pela

biografia, é muito provável que entenda a própria obra como interpretável pela sua

autobiografia, pela compreensão que ele tem do seu próprio Édipo. Prevendo as ferramentas

com que será analisada sua obra, Vargas Llosa oferece linhas de pesquisa tentadoras ao crítico

literário, como se fosse um serial killer que deixa uma trilha de pistas aos detetives que

21 “Parece plausível que tanto os conflitos edípicos como os dados biográficos das ficções de Vargas Llosa
sejam, pelo menos em parte, resultado de um processo deliberado por parte do autor, já que é inverossímil que
este não se dera conta desses aspectos de suas obras. Por essa razão, pode-se suspeitar que os estudos
psicanalíticos da obra de Vargas Llosa que foram feitos, tenham focado, unicamente, nos aspectos conscientes
das obras, e que estes estudos, na verdade, não indagaram o inconsciente dos romances, antes, parece que
investigaram o conteúdo deliberado e consciente como se este fosse inconsciente”.
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trabalham na sua procura. Ele cria a mítica figura do pai castrador e agressivo na sua

autobiografia, e os críticos depois descobrem esse personagem na sua obra, só que a evidência

foi semeada ali pelo autor.  A leitura freudiana não permitiria, então, descobrir o inconsciente

do autor, pois este conteúdo seria uma presença consciente e deliberada.

Quando realiza a terceira leitura, do que ele chama o conteúdo latente, Jonsson estuda

o conjunto da obra e não um romance em particular e encontra ali uma determinada estrutura

recorrente: esta, sim, poderia estar falando de uma operação inconsciente que foge ao controle

do autor. Estruturas narrativas que se repetem, em obras muito dissímeis, parecem remeter

também a uma situação edípica, mas não a mesma que o autor parece querer contar, se não a

outra que o escritor gostaria de ocultar.

Esta estructura es de índole edípica y tiene la siguiente forma: En principio
el protagonista vive un Paraíso inicial que pronto es turbado por la llegada de
alguien de fuera, un intruso. En la siguiente fase el intruso, representación
latente de la figura paterna, es derrotado y normalmente muere, aunque
existen algunas excepciones. Sigue un intento frustrado de retorno al Paraíso
perdido. La imposibilidad de volver al Paraíso tras la muerte del intruso se
debe a la traición de una figura que funciona como una representación
latente de la madre. (JONSSON, 2009, p.14-15).22

Na procura do terceiro nível de leitura, Jonsson recorre à teoria de Lacan que parte do

princípio da pulsão de morte, um dos últimos formulados por Freud, para reformular de trás

para a frente a teoria edípica. Diz ter achado, nos romances de Vargas Llosa, uma carência de

questões existenciais, chamativo num escritor que trata sempre de frustrações e fracassos e

que afirma precisar da literatura para suportar a vida. Toda a estrutura edípica manifesta nos

escritos de Vargas Llosa não seria senão uma defesa para proteger o autor do conflito

verdadeiramente doloroso, aquilo que Lacan chama a realidade da existência. Por isso não

temos reflexões sobre a natureza da vida e da morte, porque, em definitivo, seria isto o que o

inconsciente do autor pretende esconder com o conteúdo deliberado.

Nesta analise lacaniana, o leitor seria o grande Outro descrito na teoria do espelho,

aquele ser idealizado a quem está direcionado o desejo, o único que, em definitivo, pode

permitir um reconhecimento de nós mesmos.

22 “Esta estrutura é de índole edípica e tem  a seguinte forma: em principio, o protagonista vive um Paraíso
inicial que logo é perturbado pela chegada de alguém de fora, um intruso. Na fase seguinte, o intruso,
representação latente da figura paterna, é derrotado e normalmente morre, mesmo que existam algumas
exceções. Segue-se um intento frustrado de retorno ao Paraíso perdido. A impossibilidade de voltar ao Paraíso
depois da morte do intruso, deve-se à traição de uma figura que funciona como uma representação latente da
mãe”.
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La última revelación es que el otro – escrito con minúscula es el amado, es
decir la encarnación del Otro, en cuya persona el sujeto vierte su deseo – es
tan sólo un fantasma relacionado con el deseo. El sujeto espera que haya
algo dentro del objeto pero éste resulta ser un objeto parcial que sólo cumple
la función de ser un objeto de deseo. (LACAN, 2003, p. 173).23

Repare-se que o próprio Mario Vargas Llosa, na carta que nos enviou para este

trabalho, declara explicitamente que seu interesse foi narrar uma “guerra de fantasmas”. Os

sujeitos concretos, reais, pouco importam, seu romance não tem uma intenção “pedagógica”

nem é “ensaio político disfarçado de ficção”, é sem dúvida um aporte à compreensão da

natureza humana.

É mister confessar que, no começo desta pesquisa, pairava a tentação de ficarmos

conformados a uma visão maniqueísta da interpretação da obra, ler somente num sentido

restrito as implicâncias ideológicas e políticas que a obra tem e, especialmente, a que teve no

momento da sua publicação. À medida que o trabalho avançava, ficava claro, porém, que a

dimensão da obra não se esgota nesses aspectos, que de todas as formas analisamos.

Podemos dizer que muitas coisas foram escritas sobre o conflito de Canudos, quase

todas elas narrando os mesmos acontecimentos e que, apesar disso, a dimensão que adquiriu a

obra de Euclides ultrapassou muito a das outras. Algum elemento, que não é político, nem

narrativo, que não tem a ver com os fatos concretos, mas com a realidade da nossa existência

como seres humanos, está presente no texto de Os Sertões. Essa interpelação ao grande

Outro, segundo o denomina Lacan, que seríamos todos nós leitores, é a que define, em última

instância, o funcionamento de uma criação artística.

Nesse diálogo imaginário com seu grande Outro, Vargas Llosa pergunta, em alta e

clara voz, o que nós sentimos por aqueles homens e mulheres que deram suas vidas por uma

causa que acharam justa. A partir de seu antiautoritarismo, forjado nas experiências juvenis, e

de seu espírito libertário, parece perguntar qual seria a causa boa o suficiente para que valesse

a pena entregar nossas vidas por ela.

Esta dúvida existencial subjacente, que o pesquisador sueco aponta, talvez seja um

bom caminho para entrar nas profundezas da compreensão da obra, suas características e seu

impacto entre nós, e, na terceira secção em que tratamos do romance em si e dos personagens

que nele habitam voltamos a recolher algumas ideias de Jonsson.

23 “A última revelação é que o outro – escrito com minúscula é o amado, ou seja, a encarnação do Outro, em cuja
pessoa o sujeito verte seu desejo – é tão somente um fantasma relacionado com o desejo. O sujeito espera que
exista algo dentro do objeto, porém este resulta ser um objeto parcial que só tem a função de ser um objeto de
desejo”.
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2.2 O ROMANCE COM A ESCRITA

Vargas Llosa escolheu o caminho da literatura como forma de construir esse desejo,

entendido como um desejo criador, sensual e vital, a sua escrita deve ocupar o espaço do

desejo, do seu desejo de se constituir no Outro ideal.

De acordo com a epígrafe com a qual Vargas Llosa abre La orgía perpetua, seu estudo

sobre Flaubert, “Le seul moyen de supporter l'existence, c'est de s'étourdir dans la littérature

comme dans une orgie perpétuelle” (VARGAS LLOSA,1975, p.3). E o jovem Mario vai atrás

desse refúgio na literatura como única forma de suportar a existência, caindo naquela

ebriedade inesgotável que vem de pensar na própria infelicidade.

Segundo Angela Gutiérrez (1996), a partir desta procura pela completude, são

disparados personagens, vários alter ego do escritor no decorrer das suas obras.

Como imagens do escritor no espelho de papel, os personagens-escritores
vargasllosianos cumprem o destino de seres nascidos da conjunção do exílio
e da orfandade: desterritorializados e sob diferentes disfarces, margeiam a
história. São aprendizes do fracasso, máquinas flaubertianas, marginais e
mascarados: condenados ao fracasso, por saberem de antemão a
impossibilidade da sua empresa totalizadora. (GUTIERREZ, 1996, p.18-19).

Nessa elaboração do espelho, começa a ser construído seu relato, esse espelho será a

base da personagem Vargas Llosa. Essa imagem irá ocupar a cena pública por meio das suas

obras ficcionais e de crítica literária, assim como pela sua atuação política, desenvolvimento

intelectual, como escritor latino-americano, candidato presidencial, até chegar ao ápice na

obtenção do Prêmio Nobel.

Uma das figuras que enxerga com mais nitidez seu espelho é a de Gustave Flaubert, e,

assim como esse escritor admite ser ele próprio a personagem principal da sua obra, do

O romance familiar,  tal  e como foi  contado para nós  pelo próprio Vargas 

Llosa, empurra  o  jovem  cadete  da  escola  militar,  em  cheio,  na  direção  do  caminho  da 

escritura.  Pela contínua  elaboração  da  sua  própria  imagem  é  que  podemos  dizer  que 

constrói seu espelhoatravés da literatura, as letras representam sua receita para fugir do 

vazio da existência. O desejo é apenas um alívio para a angústia, uma defesa que o 

sujeito  tem, pois,  enquanto dedica seus esforços a satisfazer  seu desejo,  a  existência 

parece ter sentido. Se faltasse odesejo, só restaria a pulsão de morte, e o indivíduo, então, 

contemplaria o vazio da existênciae a inevitável solidão da alma humana.
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mesmo modo, como sugere na carta que abre esta secção, Vargas Llosa está um pouco em

cada uma das suas personagens.

Nos anos da escola militar, esta utilização da literatura como arma, como ferramenta,

tanto para integração como para defesa ou conquista, começou a se firmar. Escreveu, no

começo de sua carreira literária, cartas de amor e novelas eróticas para conseguir cigarros,

mais ou menos como faz a personagem “o Poeta” do seu primeiro romance.

Nos escritos primeiros de Vargas Llosa, podemos encontrar o elemento metaficcional

tal como é descrito por Linda Hutcheon, uma escrita de sim, onde os elementos intertextuais

fazem parte constitutiva do discurso, e a fronteira entre realidade e fantasia é questionada

abertamente.

They overtly query the separation of art and reality, drawing the
reader/viewer/listener into and through the looking-glass of their aesthetic
identity. Modem metafiction exists on this self-conscious borderline between
literature and life, making little formal distinction between the co-creating
reader and the author. (HUTCHEON, 1983, p. 84).24

Embora as primeiras publicações de Mario Vargas Llosa sejam os livros de contos Los

jefes e Los cachorros, o verdadeiro ponto de partida da sua consagração literária foi seu

primeiro romance, La ciudad y los perros, em que trata, justamente, da sua experiência como

cadete da escola militar. Nessa obra, podemos dizer que, mesmo em estado embrionário,

encontramos a maioria dos elementos que iriam formar parte do seu inconfundível estilo

narrativo e seu perfil político como ficcionista. O cronotopo das revoltas derrotadas aparece

de forma incipiente já nos seus primeiros relatos, são os mais fracos, os novatos da escola

militar, os que recebem a pior parte neste primeiro romance.

Desde o começo da sua carreira, Vargas Llosa se dedica a apagar as linhas que

separam a realidade da ficção, misturando-as em doses homeopáticas, deixando o campo fértil

para todo tipo de conjeturas, brincando com as implicações que suas palavras desatam no

campo dos fatos.  Ao mesmo tempo, flerta com uma segunda confusão, a mistura de sua vida

pública e privada. Ele se oferece como protagonista em primeira pessoa dos seus relatos,

utilizando até o próprio nome, e nos convida a acreditar que se trata dele mesmo, enquanto

não deixa de lembrar a todos nós que aquilo é apenas uma ficção.

Em La ciudad y los perros (1963), Mario Vargas Llosa relata a primeira experiência

marcante da sua adolescência, quando ele consegue se afastar, nem que seja temporariamente,

24 “Abertamente questionam a separação entre arte e realidade, desenhando o leitor/observador/ouvinte dentro e
através do espelho da sua identidade estética. A metaficção moderna existe nessa fronteira autoconsciente entre a
literatura e a vida, fazendo pouca distinção formal entre o leitor cocriador e o autor”.
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do seu pai, por ocasião do seu ingresso como cadete na Escola Militar Leoncio Prado.

Podemos dizer que este seria o momento fundacional de Vargas Llosa como homem, agora

livre do controle paterno, vencendo essa presença que, nas suas memórias, invoca como fonte

de todos os seus pesares.

Neste nascimento viril do autor, observamos já a aparição do hominem politicus, o seu

declarado espírito libertário e antiautoritário manifesta-se aqui pela primeira vez. O romance

denuncia as atrocidades cometidas dentro da escola militar, e, fazendo isso, está recolhendo a

própria experiência como cadete.

A tênue linha que separa realidade de ficção esteve presente até na divulgação do

livro. Foi espalhado o rumor, que hoje se sabe falso, de que os militares da escola teriam

queimado mil exemplares do livro, aduzindo que “roupa suja se lava em casa”.  O autor teria

respondido que seu trabalho era apenas um romance ficcional e que, de maneira alguma,

representava uma denúncia de fatos verídicos que puderam acontecer no estabelecimento

educativo.

O poder simbólico desse fato é tal que pouco importa que seja falso, pois a

verossimilhança que carrega é o que interessa. A intolerância da ditadura para com as críticas

existia, e o desafio aos códigos de silêncio da corporação militar também, portanto o boato foi

aceito imediatamente como verdadeiro pelo grande público que se precipitou maciçamente em

comprar o romance.

Quando Vargas sai da Leoncio Prado e ingressa na Universidade de San Marcos,

começa sua militância política. Ao recuperar essa etapa na sua autobiografia política, faz tudo

o que é narrativamente possível para que o leitor pense que a verdadeira inclinação do autor

não era pelo socialismo e, sim, na direção de uma moça de nome Lea. Com ela e com o amigo

Felix, começam um triângulo que se desenvolve durante sua militância no partido Cahuide,

nome adotado pelo Partido Comunista na clandestinidade durante a ditadura do General

Odría.

Estuve por lo menos en cuatro círculos y, al año siguiente, llegué a ser
instructor y organizador de uno de ellos, y se me han olvidado las caras y
nombres de los camaradas que en ellos me instruyeron, de los que fueron
instruidos conmigo y a los que yo instruí. (VARGA LLOSA, 1993, p.135).25

Neste período da sua vida, Mario Vargas Llosa milita no comunismo, estuda o

socialismo e utiliza diariamente todo o rosário do jargão imprescindível na época. A luta de

25 “Estive, no mínimo, em quatro círculos e, no ano seguinte, cheguei a ser instrutor e organizador de um deles, e
me esqueci dos rostos e nomes dos camaradas que neles me instruíram, dos que foram instruídos comigo e dos
que eu instruí”.
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classes, o pânico de cair nas tentações da moral burguesa, todos esses clichês faziam parte do

seu cotidiano, como, seguramente, faziam parte do cotidiano da maioria dos estudantes

universitários da América Latina submersa nas garras das mais disparatadas ditaduras.

Sua pluma, outrora a serviço dos cadetes da escola militar, passou agora a atender a

causas maiores e a expressar pensamentos mais profundos. Sua participação nos periódicos

universitários clandestinos alcançou rápido destaque, e logo foi chamado com outros colegas

a uma reunião com o diretor Esparza Zañartu, um dos mais temíveis homens da ditadura.

Publicado pela primeira vez em 1969, seu romance Conversación en la catedral,

retrata a cotidianidade daquela época nos círculos universitários e teve um grande impacto na

juventude latino-americana da época, que sentiu uma empatia com os personagens e as

situações apresentadas no livro.

– Y por qué estás tú contra los militares -dijo el Chispas-. Y qué mierda te ha
hecho Odría a ti.
– Subieron al gobierno a la fuerza -dijo Santiago-. Odría ha metido presa a
un montón de gente.
– Sólo a los apristas y a los comunistas -dijo el Chispas-. Ha sido buenísimo
con ellos, yo los hubiera fusilado a todos. El país era un caos cuando
Bustamante, la gente decente no podía trabajar en paz. (VARGAS, 1971).26

Nesse tipo de diálogo, que abunda no romance, a juventude hispano-falante se viu

refletida e respondeu consagrando o escritor peruano como um ícone do chamado “boom

latino-americano”, movimento literário que recebeu forte impulso da indústria editorial e

abarcou desde os anos sessenta até começo dos setentas. Ser de esquerda, no final dos anos

sessentas, queria dizer apoiar a revolução cubana, ser anti-imperialista, ler Sartre e Camus, na

Europa, e, na América Latina,  Garcia Márquez e Vargas Llosa

Mas, na vida de real, na época em que estudava na universidade, ainda faltava muito

para chegar o tempo de compor esses romances. Rapidamente, deixou o Cahuide e começou a

trabalhar num banco primeiro, e na equipe do professor Porras Barrenechea depois.

Já trabalhando com o professor, conheceu Tia Julia, irmã da sua tia política e dez anos

mais velha que ele, com quem casa em segredo. Passaram por todo tipo de dificuldades juntos

até que, em 1958, Mario ganha o concurso de contos da Revue Française, cujo prêmio era

uma viagem de quinze dias a Paris, e parte rumo à capital francesa.

26 “ – E por que você está contra os militares – disse o Chispas. – E que droga te fez Odría. / – Ascenderam ao
governo pela força – disse Santiago. – Odría colocou na prisão um bocado de gente. / – Somente os apristas e os
comunistas – disse o Chispas. – Foi bom demais com eles, eu teria fuzilado todo mundo. O país era um caos no
tempo de Bustamante, as pessoas decentes não podiam trabalhar em paz”.
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Leva, na sua bagagem, as leituras que o motivaram, desde a infância, no caminho da

escritura. Seu entusiasmo por Tirant lo Blanc e El combate imaginário, do valenciano Joanot

Martorell, encontra espaço no seu ideário de leitor para desenvolver seu francesismo e

admirar Sarte, Camus, Sade, Bataille e, especialmente, Flaubert.

En el verano de 1959 llegué a París con poco dinero y la promesa de una
beca. Una de las primeras cosas que hice fue comprar, en una librería del
barrio latino, un ejemplar de Madame Bovary en la edición de Clásicos
Garnier. Comencé a leerlo esa misma tarde, en un cuartito del hotel Wetter,
en las inmediaciones del museo Cluny. Ahí empieza de verdad mi historia.
Desde las primeras líneas el poder de persuasión del libro operó sobre mí de
manera fulminante, como un hechizo poderosísimo. Hacía años que ninguna
novela vampirizaba tan rápidamente mi atención, abolía así el contorno
físico y me sumergía tan hondo en su materia. A medida que avanzaba la
tarde, caía la noche, apuntaba el alba, era más efectivo el trasvasamiento
mágico, la sustitución del mundo real por el ficticio. (VARGAS
LLOSA,1975. p.4).27

Depois daquele momento mágico, da primeira leitura em solo parisiense, Vargas releu

uma dúzia de vezes Madame Bovary, sentindo-se sempre surpreso, encontrando sempre novos

detalhes que antes não tinha percebido. Para ele, este romance representa o ideal de livro-

círculo, de obra enclausurada, e torna-se o modelo de “romance total” que procurará alcançar

nas suas próprias criações.

No seu estudo sobre Flaubert, Mario Vargas Llosa se identifica plenamente com

Emma Bovary, não só pela forma como ela enfrenta a sociedade, mas também pelos motivos

pelos quais leva adiante essa luta. Vargas Llosa admira o materialismo, o sensualismo, o

direito a gozar, a predileção pelos prazeres da carne por sobre os da alma. Encontra, na

personagem, o ícone do enfrentamento aos valores morais da igreja e da sociedade ocidental.

E apaixonado por Emma significa, claro, apaixonado por Flaubert, que declara ser ele mesmo

o protagonista da sua obra: – “Madame Bovary c’est moi”.

Na procura do “romance total”, Vargas Llosa também destaca a importância que

violência e sexo têm na obra de Flaubert. Elogiando a maestria do autor francês para dosar e

distribuir o erotismo, afirma “[...] que una novela omita la experiencia sexual me irrita tanto

27 “No verão de 1959, cheguei a Paris com pouco dinheiro e a promessa de uma bolsa. Uma das primeiras coisas
que fiz foi comprar, numa livraria do bairro latino, um exemplar de Madame Bovary na edição dos Clássicos
Garnier. Comecei a ler nessa mesma tarde, num quartinho do hotel Wetter, nas imediações do museu Cluny. Aí
começa de verdade minha história. Desde as primeiras linhas, o poder de persuasão do livro operou sobre mim
de maneira fulminante, como um feitiço poderosíssimo. Tinha muitos anos que nenhum romance vampirizava
tão rapidamente minha atenção, abolia assim o contorno físico e me deixava submerso tão fundo na sua matéria.
À medida  que a tarde avançava, caía a noite, apontava a aurora, era mais efetivo o desbordamento mágico, a
substituição do mundo real pelo fictício”.
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como que reduzca la vida exclusivamente a la experiencia sexual” (VARGAS LLOSA, 1975,

p. 10)28.

Em cada um dos seus livros, dos primeiros aos últimos, incluindo o que nos ocupa –

La guerra del fin del mundo –, encontraremos a sutileza e habilidade com que Mario Vargas

Llosa consegue incluir o erotismo como parte indivisível da experiência humana e como

elemento indispensável no gozo da experiência de leitura. O tipo de ligação libidinal que

existe entre as personagens diz muito sobre a natureza passional dos conflitos, até quando

estes aparentam estar baseados em interesses materiais ou políticos.

É marcante sua fascinação pelo trabalho de William Faulkner. Podemos observar as

histórias de fracassados, assim como também os aspectos formais: múltiplos pontos de vista,

fluxos de consciência, fragmentação do tempo e monólogo interior, o funcionamento de

alguns elementos textuais que permitem uma aproximação entre ambos os autores. Sobre sua

paixão por Faulkner, fala Vargas Llosa em El pez en el agua.

Fue el primer escritor que estudié con papel y lápiz a la mano, tomando
notas para no extraviarme en sus laberintos genealógicos y mudas de tiempo
y de puntos de vista, y, también, tratando de desentrañar los secretos de la
barroca construcción que era cada una de sus historias, el serpentino
lenguaje, la dislocación de la cronología, el misterio y la profundidad y las
inquietantes ambigüedades y sutilezas psicológicas que esa forma daba a las
historias. (VARGAS LLOSA, 1993, p.159).29

Mas, junto com as ideias literárias, leva na sua viagem para a França as ideias dos

pensadores do momento – Sartre e Camus. Não isentas de polêmica, as visões existencialistas

desses autores marcam profundamente o proceder literário de Mario Vargas Llosa.

A figura de Sartre ocupou o centro do pensamento de Vargas Llosa desde o momento

em que tomou contato com ele, na sua tenra adolescência de boemia e bares. A um jovem

provinciano, a leitura da obra sartriana forçava a saber o que era um monólogo interior, a

diferenciar pontos de vista do narrador e se acostumar com que uma história mudasse de

tempo, lugar e nível de realidade, com a mesma velocidade que acontece num filme.

Para o jovem Mario, militante socialista, a teoria do compromisso sartriana oferecia

uma saída que parecia responsável, do ponto de vista político, para quem já havia descoberto

28 [...] que um romance omita a experiência sexual me irrita tanto como que reduza a vida exclusivamente à
experiência sexual” .
29 “Foi o primeiro escritor que estudei com papel e lápis na mão, tomando notas para não ficar extraviado nos
seus labirintos genealógicos e trocas de tempo e de pontos de vista, e, também, tentando desvendar os segredos
da barroca construção que era cada uma de suas histórias, a serpentina linguagem, o deslocamento da cronologia,
o mistério e a profundidade, e as inquietantes ambiguidades e sutilezas psicológicas que essa forma dava às
histórias”.
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as injustiças sociais, sem cair nas restrições criativas que impunha o realismo socialista. Era

uma teoria muito ampla e permitia que qualquer escritor ligado em sua época e seu tempo

exibisse dessa forma seu compromisso, as palavras eram vistas como atos.

Sarte foi a bússola de toda uma geração, e também marcou o Norte do escritor peruano

nos seus primeiros tempos. A ruptura definitiva de Vargas Llosa com Sartre sucedeu no verão

de 1964, quando o francês disse que, perante uma criança morrendo de fome, A náusea não

serviria de nada, não teria nenhum valor, e aconselhava aos escritores de países africanos que

renunciassem à escritura e dedicassem seu tempo a coisas mais úteis, como a educação ou

outras, que pudessem ajudar melhor aos despossuídos.

Essas declarações de quem ele considerara um semideus, um sábio oráculo, pegaram

no ponto mais sensível de Vargas Llosa, ao questionar o valor da literatura e fazê-la refém da

sua importância no processo revolucionário. Indignado perante a declaração de Sartre, Vargas

Llosa se pergunta quanta riqueza era mister que um país tivesse para que os seus talentos

pudessem se dedicar a escrever romances, sem que isto fosse errado? A inconsistência do

pensamento do filósofo francês, com os princípios que ele mesmo tinha defendido pouco

tempo antes, liberta o peruano da aceitação sem críticas que até então professara.  Mesmo

assim, quando Vargas Llosa decide enfrentar o conjunto da esquerda latino-americana,

posicionando-se contra o regime cubano no “caso Padilla”, sentiu-se muito aliviado ao saber

que era respaldado pela opinião do filósofo francês e de sua esposa, Simone de Beauvoir.

Por ocasião da morte de Sartre em 1980, Mario Vargas Llosa encontrava-se em

Washington, finalizando seu trabalho sobre La guerra del fin del mundo. Então, dedica-lhe

um artigo, apelidando Sartre de “mandarim” pela sua extensa influência em áreas que

excediam, e muito, sua competência literária ou filosófica. Resgata seu peso como pensador

de uma época e reconhece sua dívida com ele, apesar de não mais seguir seus princípios ao pé

da letra. A morte simbólica que, para o escritor peruano, significaram as declarações de Sartre

de 1964, e a desilusão com a literatura que elas representavam, abriu caminho para uma

inversão da percepção que ele tinha sobre Albert Camus.

No seu artigo de 1962, “Revisión de Albert Camus”, aparecido primeiramente no livro

Entre Sartre e Camus, que foi reeditado depois junto com outros textos, sob o título Contra

Viento y Marea 1962-1982, que é a edição aqui utilizada, o autor do Homem rebelde aparece

completamente desautorizado quanto aos seus posicionamentos políticos e morais. Nesse

texto, Llosa nos diz: “[...] algún día se resucitará al verdadeiro Camus, el prosista cuidadoso  y
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cohibido ante el mundo que le tocó. Entonces se le leerá como se le debió ler siempre: como

se lee a Flaubert o a Guide y no a Diderot o a Sartre” (VARGAS LLOSA, 1984, p. 20)30.

Qual era o pecado de Camus, então, para ser considerado desprovido de qualquer peso

moral ou político e ser tratado como um pária pela intelectualidade da época? Na polêmica

que teve lugar nas páginas do Les Temps Modernes, em 1952, Camus se pronunciou

abertamente contra os campos de trabalhos forçados implantados por Stalin.

A posição de Sartre foi outra, embora criticasse algumas coisas da URSS, ele criou a

metáfora da piscina. Nessa imagem sartriana, todo mundo que fosse do campo socialista

estava dentro da piscina, mesmo que suas águas estivessem cheias de lama ou sangue. Os

outros, os capitalistas, é que estavam fora, e criticar o “socialismo real” era fazer o jogo deles.

Para Camus, as coisas eram diferentes:

Para él, el hecho de que el socialismo, que representó, en un momento, la
esperanza de un mundo mejor, haya recurrido al crimen y al terror [...] lo
descalifica y lo confunde con quienes, en la trinchera opuesta, reprimen
explotan y mantienen estructuras económicas intolerables. No hay terror de
signo positivo o negativo. (VARGAS LLOSA, 1984, p.13)31

Em 1975, Vargas Llosa escreve um novo artigo sobre Camus, agora resgatando a

postura moral do escritor nascido na Argélia e voltando sobre seus passos em relação às

críticas feitas em 1962. Mario descobre outro Camus, sensível, provinciano (como ele),

homem da fronteira e membro de uma minoria. Enxerga nele, agora, um defensor da liberdade

e da beleza num tempo em que ambas estão um pouco passadas de moda, e também um cultor

da honra e da amizade, valores individualistas, alérgicos à concepção puramente social da

vida.

No seu resgate da figura de Camus, Vargas descobre a “moral dos limites”, essa forma

particular de denunciar a necessidade de colocar atenção nos meios que se utilizam para

conseguir os fins. O combate a toda forma de totalitarismo, mesmo com as melhores

intenções, é a marca registrada do pensamento camusiano que Mario vai resgatar, até como

alicerce do seu próprio posicionamento libertário.

30 “Algum dia se ressuscitará o verdadeiro Camus, o prosador cuidadoso e coibido perante o mundo que o tocou.
Então, será lido como deveria ter sido lido sempre: como se lê  Flaubert ou  Guide e não como Diderot ou
Sartre”
31 “Para ele, o fato de que o socialismo, que representou, num momento, a esperança de um mundo melhor, tenha
recorrido ao crime e ao terror [...] o desqualifica e confunde com os que, na trincheira oposta, reprimem
exploram e mantêm estruturas econômicas intoleráveis. Não há terror de signo positivo ou negativo”.
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Esta oscilação nas simpatias de Vargas Llosa, entre Sartre e Camus, permite

estabelecer um roteiro que vai desde um socialismo pragmático e militante, que aceita e

justifica alguns tipos de violência, até posturas onde a liberdade do indivíduo é um bem mais

prezado que o suposto bem-estar coletivo. A presença midiática, nos dias de hoje, de um

Vargas Llosa “liberal”, capaz de declarar sua “admiração e gratidão” por Margaret Thatcher

(VARGAS LLOSA, 2013), pode fazer com que muitos esqueçam que ele foi um ícone da

esquerda latino-americana, um socialista declarado, nos vários sentidos da palavra.

Queremos lembrar aqui suas declarações políticas através do tempo até o ano da

publicação de La guerra del fin del mundo, para enriquecer nossa visão do contexto histórico

e político em que o texto foi escrito. Também pensamos que essa exposição sirva para

esclarecer o peculiar momento em que se encontrava o autor perante os escritores do campo

socialista a que pertencia até então, no momento de começar a escrever o romance.

Em 1962, Mario se encontra em Havana e é o encarregado de levar a Paris notícias

frescas sobre o que ocorre na Ilha. Seus elogios à Revolução não têm limites. Relata que,

durante o bloqueio, a indústria cubana não parou, pois centenas de anciões e mulheres

tomaram voluntariamente os postos de trabalho abandonados pelos homens que partiram para

a frente de combate. Cita as palavras do Comandante Che Guevara: “’Esta es una revolución

con Pachanga’, es decir, de buen humor” (VARGAS LLOSA, 1984, p.27)32, e nem sequer o

regime de partido único desperta suas críticas.

Se trata, al parecer, de crear un partido de “hombres ejemplares”. Los
núcleos de los candidatos al partido se seleccionan por centros de trabajo, en
asambleas públicas, en las que participan la totalidad de empleados y obreros
de la empresa [...] En su discurso, Fidel Castro había insistido en que el
partido debía ser “la vanguardia de los trabajadores” (VARGAS LLOSA,
1984, p. 34).33

De grande importância para este estudo é o texto de 1965 que, sob o título “Tomada de

posição”, expressa o respaldo de um grupo importante de intelectuais peruanos à luta armada

começada pelo MIR nesse ano. Ele se atribui a redação desse texto junto com Julio Ramón

Ribeyro e Hugo Neyra, apesar de levar a assinatura de oito peruanos.

32 “Esta é uma revolução com ‘Pachanga’, quer dizer, de bom humor”
33 “A intenção é, ao que parece, criar um partido de “homens exemplares”. Os núcleos dos candidatos ao partido
se selecionam por centros de trabalho, em assembleias públicas, de que participa a totalidade de funcionários e
operários da empresa [...] No seu discurso, Fidel Castro tinha insistido em que o partido devia ser ‘a vanguarda
dos trabalhadores’”.
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El movimiento de guerrillas que ha estallado en la sierra peruana no
constituye un fenómeno importado, aberrante o ajeno a nuestra realidad, sino
que es la consecuencia natural de una situación secular que se caracteriza por
la miseria, la injusticia, la explotación, el inmovilismo y el abandono en que
nuestros gobernantes han mantenido siempre al país. (VARGAS LLOSA,
1984, p. 75)34

A defesa e a justificativa para o acionar guerrilheiro, por parte de Vargas e dos outros

intelectuais, são evidentes. Pronuncia-se, aqui, como um discípulo perfeito do pensamento

sartriano, ou isso é o que somos induzidos a acreditar por se encontrarem esses textos

misturados com aqueles em que Llosa oscila entre Sartre e Camus.  Neste caso, é muito

interessante que seja o próprio autor quem nos ofereça, em 1983 (data da primeira edição em

língua espanhola), a reedição desse pronunciamento, pelo qual seria duramente acusado

durante sua campanha presidencial.

Assim, como analisamos o “romance familiar”, apresentado em El pez en el água, com

a necessária desconfiança de saber que é o próprio autor quem está sugerindo uma via de

interpretação da sua obra, aqui, num livro que leva como subtítulo (ao menos na edição com

que trabalhamos) “Testimonio de la vigilante actitud moral del escritor ante la

historia”(VARGAS LLOSA, 1984)35, devemos também perceber a intenção aberta de Vargas

de exibir a natureza “moral” dos seus posicionamentos, mesmo que estes não sejam

invariáveis.

Do mesmo modo que elogia a capacidade de Sartre de modificar suas posturas em

decorrência de mudanças no seu pensamento, a caminhada que propõe Vargas Llosa sobre as

mudanças no seu ponto de vista político, aponta para construir sua imagem de solidez

intelectual e nos persuadir quanto à sinceridade e pureza das suas intenções. Entre Sartre e

Camus, existem diferenças, sim, mas nos meios e não nos fins.

Sutilmente, o encadeamento de pronunciamentos permite observar o ritmo das

mudanças e as pequenas diferenças que vão surgindo entre o escritor Mario Vargas Llosa e as

organizações políticas da esquerda.

Em carta ao porta-voz do partido comunista peruano, pede para consertar uma frase

sua no meio de propaganda do partido.  Segundo o texto, Vargas Llosa teria dito amar a

revolução por sobre todas as coisas, porém, ele sente a necessidade de corrigir o jornal e

afirmar que o escritor deve se sentir solidário com as vítimas da sociedade, mas, se é sincero

com sua vocação, deve amar a literatura por sobre todas as coisas.

34 “O movimento de guerrilhas que explodiu na serra peruana, não constitui um fenômeno importado, aberrante
ou alheio a nossa realidade, mas é a consequência natural de uma situação secular que se caracteriza pela
miséria, pela injustiça, pela exploração, pelo imobilismo e pelo abandono em que nossos governantes têm
mantido sempre o país”.
35 “Testemunho da vigilante atitude moral do escritor perante a história”.
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O que vem depois é o conhecido “caso Heberto Padilla”, que significou a ruptura

definitiva de Mario Vargas Llosa com o regime cubano. Estamos em 1971 e o peruano já vem

criticando a invasão soviética da Checoslováquia e apoiando as declarações contra a censura

de Alexandr Solzhenitsin, mas a censura imposta ao poeta cubano pelo regime de Castro é a

gota que derrama o copo.

Mario renuncia ao comitê da revista Casa de las Américas e mantém uma polêmica

com sua diretora Haydée Santamaría, heroína da revolução cubana. Mas ainda tenta que sua

discrepância não seja capitalizada pela “direita”, mas observada como uma discrepância

dentro do próprio campo.

El derecho a la crítica y a la discrepância no es um privilegio burguês. Al
contrario, solo el socialismo puede sentar las bases de uma verdadeira
justicia social, dar a expresiones como “libertad de opinión”, “libertad de
creación”, su verdadeiro sentido.  Es em uso de esse derecho socialista y
revolucionário que he discrepado del discurso de Fidel sobre el problema
cultural, que he criticado lo ocorrido com Heberto Padilla (VARGAS
LLOSA, 1984, p. 172)

Quando toma essa decisão, sabe que deverá enfrentar muitas críticas, mas entende que

é o preço a se pagar por expressar claramente o que pensa. O seu amigo e colega Gabriel

García Marquez evita se pronunciar sobre o caso Padilla e a relação entre ambos começa a

ficar mais distante também a partir desse momento.

Daqui em diante, seu caminho irá se afastando progressivamente do movimento

socialista e seu foco passará a ser a defesa das liberdades de expressão em qualquer lugar do

mundo.  Temos críticas a um episódio de censura na Grã-Bretanha, protestos contra o

fechamento de um semanário no Peru e até uma carta ao ditador argentino Jorge Rafael

Videla na qual reclama da perseguição a artistas, intelectuais e jornalistas.

Os anos de 1976 e 1977 nos mostram a militância pela liberdade de imprensa que

empreende como presidente do PEN Internacional, organismo com sede em Londres, criado

em 1921 e que toma seu nome das iniciais das palavras Poetas, Ensaístas e Novelistas

(romancistas) mas que, atualmente, inclui todo tipo de escritores, tais como jornalistas e

historiadores. Nesses intensos anos de paixão política, de coragem para sustentar seus

princípios éticos e morais, mesmo significando enfrentar seus antigos amigos e camaradas,

começa a história do romance de Mario Vargas Llosa com a revolta de Antônio Conselheiro e

seus jagunços.
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2.3 O ROMANCE COM CANUDOS

Foi, no verão de 1970, a sugestão da sua agente literária, Carmen Balcells, de que

Mario Vargas Llosa passasse a morar em Barcelona.  Deixou as aulas na Universidade de

Londres e aceitou os quinhentos dólares mensais que sua agente ofereceu até que ele

aprontasse seu próximo romance.

O chamado boom da literatura latino-americana nasceu nesses anos em Barcelona. Nos

anos 60, Buenos Aires, com Jorge Alvarez e a Editorial Losada, tinham sido o epicentro do

movimento editorial em língua espanhola, mas, a partir dos anos 70, acontece esse

deslocamento em favor de Barcelona, guiados por Carlos Barral, da Seix Barral e sua

Biblioteca Breve, e pela tenacidade de Carmen Balcells, a agente literária que leva todos eles

para lá.

São um grupo de amigos, com interesses comuns e um grande sentido de

solidariedade. Vargas Llosa e García Márquez são os que mais livros vendem. Eles moram no

mesmo quarteirão, os visitantes almoçam na casa de Vargas Llosa e tomam o café na de

Gabo.

Vargas Llosa, que acabara de publicar Conversación en La Catedral, obra que o

catapulta como referência da juventude de esquerda latino-americana, escreve e publica,

durante sua permanência em Barcelona, Pantaleón y las visitadoras, que representa, dentro da

sua obra, uma virada na direção de incorporar o elemento satírico-humorístico e o afasta,

momentaneamente, das reflexões sisudas da intelectualidade.

.

Era, en definitiva, el papel que se reservaba a ciertos “cónsules”
latinoamericanos, cuya principal característica – el talento literario –
quedaba absolutamente a salvo gracias a los títulos publicados hasta
entonces.[…] Y fueron esos cónsules - MVLL, García Márquez, quizás José
Donoso, un poco más tarde Jorge Edwards- los que hicieron que Barcelona
se transformara en “la meca” deseada de todo joven escritor […]. (ARMAS
MARCELO, 2008, p. 71).36

Por tudo isso é que a situação de Mario em Barcelona representa um ponto de inflexão

na sua biografia. Desafiar a figura de Fidel Castro no “caso Padilla” não significa somente

enfrentar um dos líderes mais carismáticos do momento (mesmo que numa época de

36 “Era, definitivamente, o papel reservado a certos “cônsules” latino-americanos, cuja principal característica –
o talento literário – ficava absolutamente a resguardo, graças aos títulos publicados até então. […] E foram esses
cônsules – MVLL, García Márquez, talvez José Donoso, um pouco mais tarde Jorge Edwards – que fizeram que
Barcelona se transformasse na “Meca” desejada de todo jovem escritor […]”.
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declínio), mas também reconfigurar seu próprio lugar perante a intelectualidade latino-

americana. Seu amigo García Márquez mantém silêncio sobre o episódio castrista e muitos

começam a considerar Mario um traidor da causa, embora ele continue a se manifestar como

“socialista”.

Ellos mismos utilizaban el término boom (otros los llamaban directamente
“mafia”) y actuaban como grupo: se veían regularmente, en Barcelona o en
La Habana; hacían excursiones como amigos (a los Sanfermines, a
Perpiñán…), tenían iniciativas comunes (jurados literarios, revistas como
“Libre”; planearon incluso un libro conjunto de relatos sobre dictadores; y
García Márquez y Vargas Llosa idearon una novela a cuatro manos);
coincidían publicando sus grandes novelas en sellos como Seix Barral o
Sudamericana y dando obras menores o prólogos a las editoriales de la
gauche divine (Tusquets o Lumen); hacían lobby recomendándose editores;
tenían a la misma agente, que los galvanizaba; firmaban los mismos
manifiestos; eran solidarios con la revolución en Cuba… Hay una dinámica
grupal muy clara (GARRIDO, 2014).37

Queremos aqui deixar bem claro tanto o protagonismo de Vargas Llosa dentro do

grupo de autores que fizeram o boom latino-americano como a evidente necessidade do seu

individualismo de se diferenciar primeiro e fundamentar sua nova posição depois.

Neste sentido, Vargas Llosa é um discípulo destacado de Sartre que, como ele mesmo

reconhece, sabia mudar de opinião quando percebia a necessidade disso: “[...] lo que no le

perdonan es su condición de francotirador, su independência de criterio, su actitud alerta, su

imprevisibilidad, su inconformismo” (VARGAS LLOSA,1984, p.55)38. Parece que,

descrevendo Sartre, está descrevendo seu próprio comportamento futuro.

É necessário manter sempre, no registro da memória, os fatos que estavam, por essa

época, acontecendo na América Latina, especialmente no campo das ideias socialistas ou de

liberação nacional. Em 1970, Salvador Allende tinha chegado ao poder no Chile através de

eleições democráticas e estava propondo uma via não violenta de caminho ao socialismo, mas

seu governo acabaria com um golpe militar em 1973.  Na visita de três semanas que fez ao

Chile, Fidel Castro disse não acreditar na possibilidade de uma revolução marxista nesse país

sem uso de violência.

37 “Eles mesmos utilizavam o termo boom (outros os chamavam diretamente “máfia”) e atuavam como grupo:
viam-se regularmente, em Barcelona ou em Havana; faziam excursões como amigos (aos Sanfermines, a
Perpiñán…), tinham iniciativas comuns (júris literários, revistas como “Libre”; planejaram inclusive um livro
conjunto de relatos sobre ditadores; e García Márquez e Vargas Llosa idealizaram um romance a quatro mãos);
coincidiam publicando seus grandes romances em selos como Seix Barral ou Sudamericana e dando obras
menores ou prólogos às editoras da “gauche divine” (Tusquets ou Lumen); faziam lobby, recomendando-se
editores; tinham a mesma agente, que os galvanizava; assinavam os mesmos manifestos; eram solidários com a
revolução em Cuba… Existe uma dinâmica grupal muito clara”.
38 “[...] o que não lhe perdoam é sua condição de franco-atirador, sua independência de critério, sua atitude
alerta, sua imprevisibilidade, seu inconformismo” .
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Em 1973, o movimento Montoneros, na Argentina, comemorava o retorno ao poder do

General Perón, depois de 18 anos de proscrição e regimes militares, com a esperança de que

isso seria o começo da construção da pátria socialista. O golpe militar de 1976 acabou com

essas ideias e desatou um terrível pesadelo de torturas e desaparecimento forçado de pessoas.

O Peru do General Velasco Alvarado tinha começado fazendo reformas agrárias e acabou

sendo um governo repressor que encarcerou dissidentes e fez calar a imprensa opositora.

Entre os anos de 1972 e 1974, o governo brasileiro combate o movimento guerrilheiro

que se havia estabelecido na Região Amazônica, em torno do rio Araguaia. A grande maioria

dos combatentes, formada principalmente por ex-estudantes universitários e profissionais

liberais, foi morta em combate e uns cinquenta até hoje estão desaparecidos.

No período entre 1970 e 1974, quando Vargas Llosa morava em Barcelona, como

dissemos na Introdução desta dissertação, supomos que foi enquanto trabalhava em Pantaleón

y las visitadoras, o telefone tocou e, do outro lado, estava Christian Ferry, diretor da

Paramount França. Ele disse que estava em Paris o brasileiro Rui Guerra procurando um

roteirista para um filme sobre Canudos e tinha pensado em Mario para o trabalho.

Esse foi o primeiro contato que o futuro Nobel teve com a história do Conselheiro e

seu movimento de fins do século XIX. Rui Guerra tinha lido e gostado de alguns livros de

Mario, ele assistiu alguns filmes do diretor e também gostou.

Rui me cayó muy bien, hicimos buena relación desde un principio y
entonces acepté la propuesta. Rui Guerra quería hacer una película con una
historia que estuviese situada en la rebelión de Canudos, sobre la que yo no
sabía una palabra. Él me proporcionó algunas informaciones sobre el asunto,
y me ofreció darme, en el lapso de los seis meses que iba a durar el trabajo,
toda la bibliografía sobre Canudos que pudiese reunir. (OVIEDO, 1981, p.
307-308).39

Entre o material que Rui Guerra trouxe para o trabalho do roteiro, chegou às mãos de

Mario Vargas Llosa o livro de Euclides da Cunha. A leitura de Os Sertões deslumbrou

imediatamente o escritor peruano: “[...] en verdad creo que la persona a la que le debo haber

escrito La Guerra del Fin del Mundo es Euclides da Cunha” (apud SETTI, 1988, 17)40.

39 “Gostei muito do Rui, fizemos boa relação desde um princípio e então aceitei a proposta. Rui Guerra queria
fazer um filme com uma história que estivesse situada na rebelião de Canudos, sobre a que eu não sabia uma
palavra. Ele me proporcionou algumas informações sobre o assunto, e  ofereceu me dar, no lapso dos seis meses
que ia durar o trabalho, toda a bibliografia sobre Canudos que pudesse reunir “.
40 “Na verdade, acredito que a pessoa a quem devo o fato de ter escrito La Guerra del Fin del Mundo é Euclides
da Cunha”.
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No fim de quatro ou cinco meses de intenso trabalho e apaixonada labor criativo,

concluíram o roteiro do filme, que teve como títulos potenciais La guerra particular o

Papeles del infierno41. O filme não contaria a história da rebelião de Canudos, extensa

demais para um longa-metragem, mas o conflito seria o marco onde se desenvolveria a

história principal.

Apesar de terem sido feitos testes de rodagem na República Dominicana e de o próprio

Vargas ter viajado para fazer algumas pequenas modificações no roteiro, a Paramount decidiu

não realizar o filme. Isso representou uma grande frustração para Ruy Guerra, já Mario se

encontrou com muito material reunido durante a pesquisa e começou a vislumbrar a

possibilidade de um dia transformá-lo num romance.

Em 1975, publica La orgía perpetua: Flaubert y Madame Bovary, que declara ter

escrito integralmente em Barcelona, e, em 1977, La tía Julia y el escribidor, presumivelmente

criado durante seu retorno a Lima. Entendemos que o processo de elaboração dos argumentos

reunidos para o romance começa a partir deste ano.

Em 12 de fevereiro de 1976, Vargas Llosa derrubou com um soco no olho o Nobel

Gabriel García Márquez. A história nunca foi esclarecida completamente, embora o consenso

aponte para algum tipo de problema de ciúmes; o certo é que aquela amizade tão forte e

especial, que os manteve unidos durante os anos do boom em Barcelona, acabou para sempre

e não voltaram a se falar desde esse dia.  Colocamos ênfase na situação grupal do grupo

barcelonês porque o livro La guerra del fin del mundo pode ser observado também por esse

prisma, como contendo algum tipo de resposta ou justificativa aos velhos camaradas sobre seu

afastamento ideológico e as novas posições assumidas.

Não devemos esquecer que, na época, Canudos estava sendo reivindicada pelos grupos

da esquerda como um tipo de levantamento popular, precursor das guerrilhas, que teria

tentado construir o sonho de uma sociedade igualitária.

A interpretação de Canudos como movimento que poderia ser explicado à
luz do marxismo é algo que só ocorrerá como consequência da revisão
histórica, fortalecida a partir da década de 1960 sob o impacto dos trabalhos
de Rui Facó e Edmundo Moniz [...] Canudos seria um movimento
revolucionário, cuja comunidade praticava o coletivismo dos bens, inspirada
no socialismo utópico. (ROCHA, 2006, p. 208).

Considerando que Mario Vargas Llosa declara ter lido quase tudo que se tem escrito

sobre Canudos, é muito provável que também soubesse que “Edmundo Moniz em A guerra

41 A guerra particular ou Papéis do inferno
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social de Canudos (trabalho concluído em 1976) também explica a experiência conselheirista

pelos pressupostos teóricos do marxismo” (ROCHA, 2006, p. 209). O trabalho de pesquisa

que desenvolveu Vargas Llosa, antes de escrever o romance propriamente dito, se assemelha

em muito ao que habitualmente desenvolve um historiador. Ele procurou se documentar ao

máximo para poder, segundo suas palavras, mentir com conhecimento de causa.

Resgata a ajuda que obteve do presidente da Editora Record, Alfredo Machado (apesar

de que esta não fosse sua editora no Brasil), da sua amiga Nélida Piñon e do Professor José

Calazans, a pessoa que mais sabia de Canudos, na opinião de Vargas Llosa. Quando achou

que os livros não davam informação suficiente, ou ao menos não tanta quanto ele tinha

precisão, partiu para a “pesquisa de campo”. Jorge Amado o recomendou ao antropólogo

Renato Ferraz, profundo conhecedor da região, que acompanhou Vargas Llosa Sertão adentro.

Recorrimos los 25 pueblecitos donde se dice que estuvo el Consejero [líder
místico de la rebelión de Canudos]. Y quizá para mí el día más emocionante
de mi vida, creo que nunca he sentido tanta emoción, ha sido aquel en que
llegué con Renato no a Canudos, porque Canudos, usted sabe que está en el
fondo de una laguna, pero sí al monte que fue escenario de la gran batalla de
la guerra, donde está la cruz que estuvo en la iglesia de Canudos y que se ha
plantado allí y que está todavía llena de los impactos de las balas. Usted no
sabe la emoción que me causó llegar allí. Yo llevaba dos años trabajando en
eso y realmente era como si mi fantasía se estuviera materializando. (SETTI,
1988, p.25).42

O Canudos real foi uma experiência ímpar para o escritor peruano, que tinha

começado a se envolver com a história sem nem sequer imaginar aonde esses caminhos iriam

levá-lo. A natureza tão particular dos habitantes da região, seus valores morais, sua atitude

perante a vida, nada disso passaria despercebido ao olhar curioso de Mario Vargas Llosa.

Ainda hoje, os moradores da Nova Canudos lembram da passagem de Mario, de sua

educação, sua dedicação ao trabalho e, fundamentalmente, sua curiosidade. Entre as escassas

ruas pavimentadas que compõem esse povoado, não mais de seis fluindo paralelas à via

principal, uma chamou poderosamente nossa atenção como pesquisadores dos efeitos da obra

de Vargas Llosa na região do conflito. Acontece que uma dessas ruas leva por nome

“BARÂO DE CANABRAVA”, personagem absolutamente ficcional que, como o próprio

Vargas declarou na carta que nos enviou, foi composto com total liberdade e sem muita

42“Percorremos os 25 pequenos povoados onde se diz que esteve o Conselheiro [...] E talvez para mim o dia mais
emocionante da minha vida, acredito que nunca tenha sentido tanta emoção, foi aquele em que cheguei com
Renato não a Canudos, porque Canudos, você sabe, que está no fundo de uma lagoa, mas sim ao monte que foi
cenário da grande batalha da guerra, onde está a cruz que esteve na igreja de Canudos e que foi plantada alí e que
ainda está cheia dos impactos das balas. Você não sabe a emoção que me causou chegar ali. Já levava dois anos
trabalhando nisso e realmente era como se minha fantasia se estivesse materializando”.
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relação com o Barão de Jeremoabo, verdadeira figura histórica, que era o dono das terras na

época do conflito.  O impacto do romance foi tal que a rua, em vez de homenagear a pessoa

de carne e osso, comemora um fruto da pura imaginação do autor.

A repercussão do romance La guerra del fin del mundo no mundo intelectual brasileiro

e, especialmente, baiano é muito grande. Sua importância é reconhecida como fator de

revalorização internacional dos sucessos de Canudos e também como uma releitura que

acrescenta visões atuais a um conflito secular. Lícia Soares de Souza (2004) resgata também o

papel do romance de Vargas na superação de velhas dicotomias e como parte importante de

rede intertextual que denomina a “poética histórica” de ciclo canudiano.

É bem verdade que a consciência polifónica de Mario o fará um escritor à
altura de Euclides, cujo efeito de cientificidade marxista será transpassado
pela força relacional da linguagem. V. Llosa dá um passo à frente em sua
atitude geradora criando personagens fictícias para agir ao lado das
personagens históricas.  Os sertões é o pré-texto, discurso anterior por
excelência, que leva o autor a declarar: é uma história sobre uma história.
(SOARES, 2004, p. 150).

A repercussão que teve o trabalho, marcado pela dedicação e por um forte

compromisso ético de Vargas Llosa sobre a temática canudiana, é incomensurável e mal

poderemos trazer aqui mais que alguns depoimentos isolados que possam servir para dar uma

ideia da sua dimensão. No Jornal A Tarde, de 18 de junho de 1982, Edio Souza escreve: “[...]

não sei até que certo ponto Mario Vargas Llosa deixa de ser um escritor brasileiro após haver

escrito A guerra do fim do mundo”. No mesmo jornal, em julho desse ano, se anuncia o

retorno de Vargas Llosa à Bahia para um documentário em colaboração com Renato Ferraz e

Mário Cravo Neto e se ressalta ainda a afinidade manifestada pela esposa do escritor com

estas terras. Estes e outros depoimentos são encontrados no livro Recortes Canudos, de

Raimundo Gama.

Muitos dos testemunhos da marca deixada pela passagem de Vargas Llosa pela Bahia,

como o livro de Gama, entre outros, podemos encontrar facilmente no Memorial de Canudos,

essa magnífica obra de resgate do passado que a UNEB ajudou a concretizar na entrada da

própria cidade. Não escapou aos olhares dos pesquisadores baianos o valor metafórico (e

poético no dizer de Lícia Soares) do ciclo canudiano. Neste sentido, Pedro Barboza afirma:

Nessa última linha, o arraial do Belo Monte comparece como tema central
ou como cenário para estória de larga imaginação, servindo como metáfora.
É a vereda trilhada por Mario Vargas Lllosa em A guerra do fim do mundo
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José J. Veiga em A casca da serpente e Sándor Márai em Veredicto em
Canudos. (BARBOZA, 2008. p. 1).

Patrício Nunes Barreiro acaba de publicar um artigo onde analisa a utilização do

vocabulário sertanejo em La guerra del fin del mundo. Uma das questões que mais trabalho

deu ao autor foi criar uma fala que mantivesse a sonoridade original dos jagunços apesar de

ser em espanhol. Resulta clara então a firme relação estabelecida entre Mario Vargas Llosa a

Bahia e o Brasil depois da publicação do romance sobre Canudos.

O último episódio da história da criação de La guerra del fin del mundo teve lugar,

contra toda lógica, nos Estados Unidos, no Wilson Center onde Mario ficou como fellow

durante um ano. Na Biblioteca do Congresso, em Washington, encontrou a coleção completa

do jornal O Jacobino, que tivera muita influência na sociedade durante o conflito e do qual,

no Brasil, era praticamente impossível aceder a algum exemplar.

Muito entusiasmados pela descoberta da placa de rua com o nome de sua

personagem, por sinal uma das mais emblemáticas, tiramos a foto e a enviamos pelo correio

eletrônico para Vargas Llosa. Sua resposta, pensamos, nos exime de continuar descrevendo o

tipo de ligação emocional entre o autor e o cenário da sua obra.

Mucho le agradezco su carta y la foto de la Rua Barao de Canabrava que me
ha emocionado enormemente. He tenido la impresión de que un personaje
que inventé se ha materializado de pronto y nada menos que por decisión de
los vecinos de ese pueblecito inolvidable con el que viví soñando y tratando
de recrearlo los tres años y pico que me tomó escribir La guerra del fin del
mundo.43 (Mario Vargas Llosa 17/07/2014).

43 “Muito agradeço sua carta e a foto da Rua Barão de Canabrava, que me emocionou enormemente. Tive a
impressão de que uma personagem que inventei se materializou de pronto e nada menos que por decisão dos
vizinhos desse pequeno povoado inesquecível com que vivi sonhando e tratando de recreá-lo nos três anos e
pouco que me tomou escrever La guerra del fin del mundo. Mario Vargas Llosa 17/07/2014”,
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3 A LUTA NA OBRA

3.1 ARQUITETÔNICA DA GUERRA

La guerra del fin del mundo ocupa um lugar destacado no conjunto da obra de Mario

Vargas Llosa. Em algumas reportagens, o autor declara que é sua obra mais importante ou sua

predileta, em outras mais recentes, ele a coloca como uma das mais trabalhadas, mas, sem

espaço para dúvida, não é uma qualquer dentro das suas criações.

No começo deste trabalho, aplicamos o conceito de cronotopo, pois ele se aplica muito

bem para entender a importância dos fatos históricos de Canudos na relação dialógica

existente entre tempo e espaço. Para tratar da obra no seu conjunto, devemos ir um pouco

além disso e incorporar algumas das ideias matrizes do pensamento de Bakhtin, das quais o

cronotopo é só uma parte.  Na sua teoria do romance, esse autor distingue dois elementos

imprescindíveis e contrastantes na hora de analisar o discurso romanesco: as formas

composicionais e as formas arquitetônicas.

A la estructura de la obra, entendida teleológicamente como realizadora del
objeto estético, la vamos a llamar composición de la obra. Naturalmente, la
composición orientada hacia la finalidad de la obra material no coincide en
modo alguno con la existencia artística, independiente, del objeto estético.

Variados fatores convergem para essa singularidade, elementos que fazem deste

romance uma peça única dentro do amplo espectro da obra vargasllosiana. Foi a primeira obra

que ele dedicou a situações que aconteceram fora do Peru. Até então, o fanatismo flaubertiano

pela perfeição dos registros tinha impelido o romancista a escrever unicamente aquilo que

conhecia perfeitamente bem, arriscar-se a dar voz a personagens longínquas para ele, como os

habitantes do Sertão, foi, certamente, um enorme desafio em sua carreira literária. A

inspiração para a escolha temática não saiu do próprio autor, ela foi sugerida por um projeto

alheio – o roteiro cinematográfico do filme de Rui  Guerra –,  diferentemente do que 

tinha acontecido  com La  ciudad  y  los  perros,  exorcismo  da  sua  experiência  no  Colégio 

Militar,  ou La  tía  Julia  y  el  escribidor, em  que,  praticamente,  oferece  um  relato 

completo  do  seu casamento  na  vida  real  com  sua  tía  política  Julia  Urquidi.  O  outro 

elemento  é,  sem  dúvida,  a magnitude  do  tempo  que  dedicou  a  sua  realização,  pois, 

segundo suas próprias palavras, aescrita teria demandado quase cinco anos.
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La composición puede también ser definida como el conjunto de hechos de
la impresión artística. (BAKHTIN, 1989, p. 23)44

Portanto, sempre que analisemos as técnicas e os elementos materiais da obra estamos

dentro da forma composicional. Nenhum discurso, porém, é forma pura, nenhum discurso é

produzido fora da semiose social onde circula. O sentido de uma determinada obra artística

somente pode ser compreendido se levarmos em consideração sua relação subjetiva com

elementos históricos, sociais e culturais que são parte constitutiva do seu discurso, sua forma

arquitetônica.

La novela es una forma puramente compositiva de organización de las masas
verbales. A través de ella se realiza en el objeto estético la forma
arquitectónica de acabamiento artístico de un acontecimiento histórico o
social, constituyendo una variante de la culminación ética.

E l  drama es una forma compositiva (diálogos, la división en actos, etc.);
pero lo trágico y lo cómico son formas arquitectónicas de la conclusión.
(BAKHTIN, 1989, p.25)45

Podemos resgatar a coincidência dos argumentos de Hayden White no seu estudo do

discurso histórico, que analisamos na primeira seção deste trabalho, com a arquitetônica

proposta por Bakhtin. A tragédia e a comédia são formas compositivas, o autor utiliza

determinadas técnicas e materiais para imprimir as marcas do gênero na sua obra, mas o

cômico e o trágico são elementos arquitetônicos que residem no imaginário da sociedade onde

se produz a recepção desse discurso, onde esse discurso é recriado.

Por sua vez, cada forma arquitetônica se realiza através de um procedimento

compositivo, enquanto às formas compositivas mais importantes correspondem formas

arquitetônicas essenciais do objeto. Como afirma Bakhtin (1989, p.26)46: “El humor, la

heroificación. el tipo, el carácter, son formas puramente arquitectónicas: pero se realizan,

naturalmente, a través de ciertos procedimientos compositivos”. Por isso podemos ver com

clareza que as duas categorias existem principalmente como instrumento de análise e

encontram-se intimamente inter-relacionadas no contexto da obra. As formas da arquitetônica

44 “À estrutura da obra, entendida teleologicamente como realizadora do objeto estético, vamos chamá-la
composição da obra. Naturalmente, a composição orientada para a finalidade da obra material não coincide, de
modo algum, com a existência artística, independente, do objeto estético./A composição pode também ser
definida como o conjunto de fatos da impressão artística”.
45 “O romance é uma forma puramente compositiva de organização das massas verbais. Através dela, realiza-se
no objeto estético a forma arquitetônica de acabamento artístico de um acontecimento histórico ou social,
constituindo uma variante da culminação ética./“O drama é uma forma compositiva (diálogos, a divisão em
atos, etc.); porém o trágico e o cômico são formas arquitetônicas da conclusão”.
46 “O humor, a heroificação, o tipo, o caráter, são formas puramente arquitetônicas: porém se realizam,
naturalmente, através de certos procedimentos compositivos”.
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não constituem um elemento fechado, acabado, muito pelo contrário, trata-se de um espaço

em constante construção.

Podemos dizer que “[...] todo ato cultural se move numa atmosfera axiológica intensa

de inter-determinações responsivas, isto é, em todo ato cultural assume-se uma posição

valorativa frente a outras posições valorativas” (FARACO,2011, p.23), ou seja, cada elemento

significativo da obra precisa ser entendido dentro do conjunto histórico e social em que está

inserido, nenhum discurso é uma ilha, e o romance não é, de modo algum, uma exceção a

isso.

Bakhtin fala de uma arquitetônica da respondibilidade, entendendo por isto um

privilegiamento da resposta em sua artéria especulativa, como motivadora de outra pergunta.

A arquitetônica, como metáfora do urbanismo, não faz referência às formas da construção de

um determinado prédio, antes aponta a relação que cada prédio tem com os outros que o

circundam e já existiam antes dele, ao mesmo tempo em que nos adverte dos

condicionamentos que cada novo prédio vai exercer sobre os próximos que serão construídos

nessa região. É por isso que arquitetônica é sempre um processo em construção.

Para Bakhtin, ser humano é significar, produzir sentidos na interação.
Diferentemente das coisas posicionadas e justapostas mecanicamente, o
homem ocupa um lugar único na existência que só pode ser singularizado e
definido distintivamente em relação ao outro com o qual interage
dialogicamente. O homem ocupa um lugar posicionado no espaço, porém,
indefinido de uma vez por todas, o que cria, evidentemente, um paradoxo.
(MACHADO, 2010, p. 207)

Do ponto de vista composicional, La guerra del fin del mundo, está organizado em

quatro livros, cada um deles com uma extensão diferente quanto ao número de páginas e

capítulos. No primeiro livro, a narrativa gira em volta da primeira e segunda guerra de

Canudos, e também inclui retrospectivas da vida das personagens; o terceiro e o quarto livros

narram, respectivamente, a terceira e a quarta expedições a Canudos. A digressão maior

encontra-se no livro segundo, de exíguas doze páginas na edição aqui utilizada, e que,

tranquilamente, poderíamos considerar como um enxerto dentro da estrutura formal da obra.

Os livros estão, por sua vez, divididos em capítulos e, cada capítulo, por sua vez, pode

ser dividido em unidades narrativas. As unidades narrativas estão habitualmente separadas por

espaçamento maior entre parágrafos e normalmente tratam de personagens e locações

completamente diferentes, apresentando também mudanças quanto ao tempo da narração. No

total, o romance compreende 23 capítulos e 90 unidades narrativas.
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O primeiro livro está dividido em sete capítulos, cada um deles dividido em quatro

unidades narrativas. O segundo livro tem apenas três capítulos e nenhum deles apresenta

unidades narrativas independentes. No terceiro livro, encontramos sete capítulos novamente,

mas, dentro de cada um deles, é possível achar cinco unidades narrativas. O quarto livro tem

somente seis capítulos e volta ao ritmo de quatro unidades por capítulo.

Observe-se, a seguir, um quadro resumido da estrutura do romance:

Quadro resumo da estrutura do romance La guerra del fin del mundo

Livro

Um

I II III IV V VI VII

4 U.N. 4 U.N. 4 U.N. 4 U.N. 4 U.N. 4 U.N. 4 U.N.

Livro

Dois

I II III

1 U.N 1 U.N 1 U.N

Livro

Três

I II III IV V VI VII

5 U.N. 5 U.N. 5 U.N. 5 U.N. 5 U.N. 5 U.N. 5 U.N.

Livro

Quatro

I II III IV V VI

4 U.N. 4 U.N. 4 U.N. 4 U.N. 4 U.N. 4 U.N. 4 U.N.

Fonte: Elaboração própria (2014).

Podemos dizer que existe uma simetria alterada na estrutura composicional do livro.

Se não existisse o livro II e acaso seu texto se encaixasse no livro IV – seria certamente um

retrocesso temporal –, teríamos três livros com sete capítulos cada um.  Ainda assim,

restariam a assimetria do livro terceiro com cinco unidades narrativas por capítulo e o fato de

o livro dois constar tão só de três unidades narrativas no total.

De um ponto de vista arquitetônico, contrasta com outras produções do autor em que é

possível perceber um equilíbrio equidistante entre dois relatos que fluem paralelamente dentro

do romance. Este é o caso de La tía Julia y el escribidor, em que encontramos uma

alternância temática entre capítulos pares e ímpares, recurso que também utiliza no

autobiográfico El pez en el agua. Por outra parte, a estrutura utilizada também se afasta do

rígido esquema utilizado, em Os Sertões, por Euclides da Cunha – que utilizamos também

como referência para a construção desta dissertação –, correspondente a três livros: a terra, o

homem a luta, em que cada livro tem uma autonomia muito marcada.

Ao longo do romance, Vargas Llosa alterna o tempo da narrativa entre o passado,

predominante, e o relato feito utilizando o tempo presente. Observemos o começo das quatro

unidades narrativas do primeiro capítulo:
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a - El hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. […]

b - Una reja de madera separa a los redactores y empleados del Jornal de
Noticias […]

c - Había nacido en Pombal y era hijo de un zapatero y su querida […]

d - Su verdadero nombre no era Galileo Gall, pero era, si, un combatiente
de la libertad […]. (VARGAS LLOSA,1981, p 11- 46)47

Observamos, no ponto (b), que reproduz o começo do segundo parágrafo, a utilização

do tempo presente como técnica narrativa. Os fatos relatados pertencem ao mesmo tempo

histórico dos outros, porém a utilização do presente do indicativo reforça a sensação de

atualidade destes últimos, outorgando a eles uma relevância maior.

Se um aluno de escola apresentasse uma redação começando no pretérito e, sem aviso

prévio, pulasse para o tempo presente, a sua professora ia corrigir isso como um erro. Dentro

de um romance escrito por um Prêmio Nobel, não há nenhuma possibilidade de

considerarmos isso como um erro ou um descuido, muito pelo contrário: observando a

estrutura da obra como conjunto, constatamos a reiteração arquitetônica desse mecanismo.

No primeiro livro, as unidades narrativas de todos os capítulos seguem a estrutura

passado-presente-passado-passado. No segundo livro, que não tem unidades narrativas no

interior e consta somente de três capítulos, a organização é presente-passado-presente.  No

terceiro livro, que divide cada capítulo em cinco unidades, a reiteração da estrutura é

assombrosa em presente-passado-passado-presente-passado. No quarto capítulo, em que

retoma a estrutura de quatro unidades, a estrutura se apresenta na forma presente-passado-

presente-passado.

A ideia principal de nossa análise é, coincidentemente, que o escritor está narrando um

acontecimento do passado com a intenção de expressar algum sentimento ou opinião sobre o

tempo presente do momento da escrita da obra; portanto, esse jogo, tão consciente e

equilibrado na utilização dos tempos verbais no romance, parece dizer o tempo todo que o

passado continua presente e que o presente é igual ao passado. Tanto seria possível dizer,

arquitetonicamente, que conflitos como o de Canudos continuam acontecendo, quanto afirmar

que as novas lutas ainda são reiterações das antigas que tiveram lugar no arraial de Belo

Monte.

47 “O homem era alto e tão magro que parecia sempre de perfil”./ “Uma divisão de madeira separa os redatores e
empregados o Jornal de Notícias”./”Havia nascido em Pombal e era filho de um sapateiro e sua querida...”/”Seu
verdadeiro nome não era Galileo Gall, mas era, sim, um combatente da liberdade”.
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Quanto à voz narrativa dentro do romance, este está escrito na maior parte das

unidades utilizando a terceira pessoa, narrador-observador. A única exceção são as cartas que

escreve Galileo Gall para o  periódico revolucionário L’Etincelle de la Revolte e o artigo que

o Jornalista Míope escreve para o Jornal de Noticias. Na maioria das vezes, o narrador utiliza

o ponto de vista de um personagem para narrar, utilizando, no total, vinte dois personagens

como pontos de vista. Um dos poucos momentos em que o observador é completamente

alheio aos pontos de vista dos personagens aparece no primeiro livro, quando o escritor

reconstrói a vida de Antônio Conselheiro.  Para esse relato, utiliza um narrador externo, que

tem acesso aos sucessos do passado, mas não tem conhecimento do interior das personagens.

As diferentes tramas narrativas atuam, na maioria dos casos, de forma complementar,

e conhecemos uma parte da história, por exemplo, por intermédio de um dos personagens,

mas sua continuação somente virá quando a história de outro personagem for narrada.

Existem alguns poucos casos, porém, em que uma mesma história é contada mais de uma vez

do ponto de vista de personagens diferentes, e isso acontece com a morte em combate do

Coronel Moreira César, que faz parte de várias narrativas.

As personagens centrais do livro são os atores que a historiografia tem registrado

como os protagonistas dos acontecimentos: Antônio Conselheiro e o Coronel Moreira César

são, sem dúvida, os caracteres centrais do romance. Os personagens dos jagunços são quase

todos baseados em relatos que foram colhidos por outros autores, pela oralidade ou pelos

registros da época. O curso dos acontecimentos também não tem sofrido modificações

importantes com relação aos discursos predominantes sobre o episódio histórico. E, ainda

assim, La guerra del fin del mundo é um texto de ficção.

Na sua tese de doutorado, Rinaldo Nunes Fernandes (2002) classifica a obra de Vargas

Llosa sobre Canudos como romance histórico. Traça uma suposta linha evolutiva desde o

romance de Walter Scott, passando pelo que chama de “romance histórico contemporâneo na

América Latina”, e força os limites do gênero para encaixar La guerra del fin del mundo

neles. Como afirmamos no primeiro capítulo, discordamos dessa classificação, pois

entendemos que a obra difere não somente na forma como também na finalidade do romance

histórico clássico.

O romance histórico tradicional, analisado por Lukacs (1971), que parte das histórias

de Sir Walter Scott, é uma obra que tem, no primeiro plano, personagens ficcionais, em que

os personagens históricos aparecem como pano de fundo para outorgar verossimilhança ao

relato. Essa forma tem sobrevivido através de múltiplos exemplos na literatura latino-
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americana, todas elas obras que, como os romances de Walter Scott, apontavam para a

construção da identidade nacional em cada um dos seus países.

O trabalho de Vargas Llosa não se encaixa nesses moldes. Não quer construir a

identidade nacional (objetivo que, em contraposição, ambicionava abertamente Euclides da

Cunha), e as personagens históricas não são pano de fundo para uma ficção romanesca e, sim,

o próprio eixo da ação. A figura do herói, tão importante no romance histórico clássico,

também está ausente, e as personagens sofrem com o devir da trama e expõem todas as suas

fragilidades. O trabalho de Vargas Llosa evidencia, como poucos, a dessacralização da

história que faz parte do pensamento que se convencionou chamar de pós-modernidade.  Não

está à procura de nenhum tipo de verdade, apesar da grande tarefa de documentação que

respalda sua narrativa. O pathos dos acontecimentos, o drama que rodeia a luta de Belo Monte

e de cada um dos seus protagonistas, eis onde mora o interesse central do autor.

O interesse pela história como fonte de sabedoria se tem esvaído na

contemporaneidade, tudo é discurso, tudo é relato.  Por isso o termo de Linda Hutcheon

(1988) “metaficcão historiográfica” é que, do nosso ponto de vista, se adapta melhor a uma

base classificatória do gênero de La guerra del fin del mundo. Dentro da proliferação de

discursos que falam de outros discursos, aparece este tipo de ficção que toma como fonte o

discurso historiográfico e vai além do que o historiador pode fazer; tais discursos [?] dão vida

às personagens históricas, imaginam sua intimidade, seus conflitos interiores e, libertados das

obrigações de dar prova documental das suas afirmações, dão vazão às forças da sua

imaginação. Este tipo de trabalho carece, também, de uma utilidade política evidente, como

acontecia com os romances históricos tradicionais. Como nos disse Vargas Llosa na sua carta,

não existe uma intenção pedagógica, nem é romance de tese.

Do ponto de vista arquitetônico, devemos marcar a existência do chamado “ciclo

canudiano”, formado por uma profusão de relatos que tem seu centro nos sucessos de Belo

Monte. Encontramos, na tese de doutorado de Pedro Barboza, referência a um ciclo pós-

euclidiano e tardo-canudiano, “[...] a temática de Canudos sofrerá uma rápida apropriação

pelo efervescente movimento de contestação às estruturas conservadoras do País nos fins dos

anos 50 e pelos anos 60” (BARBOZA, 2002, p. 42).

A partir de uma visão marxista, concretamente, foram elaboradas teses que

consideravam o arraial como um embrião da nova sociedade sem classes, um primigênio

desenho de reforma agrária e que, como tal, teria sido extinguido pela sociedade capitalista

em formação. Podemos pensar, por tudo o que já foi dito antes, que a convocatória a Vargas

Llosa para o roteiro cinematográfico partisse dessa visão. O romance, porém, deixa entrever
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que esse pensamento existe, e o coloca ostensivamente na figura de Galileo Gall, o anarquista,

revolucionário, frenólogo, sem, por isso, tomar partido por essa interpretação, pelo contrário,

ridicularizando seu discurso.

O romance de Vargas Llosa é, então, euclidiano, se observarmos que acompanha, de

modo geral, a linha interpretativa de Euclides, considerando o Conselheiro como um fanático.

A novidade, e neste sentido poderíamos chamá-lo de “tardo-canudiano”, seguindo a

classificação de Barboza (2002), é que considera os partidários da República tão fanáticos

como os jagunços. A leitura que nos oferece é a de uma guerra de surdos, uma guerra de falta

de comunicação e falsidades.

A técnica narrativa auxilia o escritor peruano na tarefa de apresentar sua visão do

conflito como um enfrentamento de fanatismos de signos contrários, mas igualmente

contrários aos interesses materiais objetivos dos grupos em pugna. A versão dos combates

representa um jogo de espelho em relação ao relato feito por Euclides: se Os Sertões faz com

que o leitor se situe na posição de correspondente de guerra dentro do exército regular, La

guerra del fin del mundo observa os fatos a partir do próprio arraial, que vivencia o avanço

das tropas legalistas:

A tropa chega exausta a Uauá no dia 19, depois de uma travessia
penosíssima . [...] Fez-se em torno um círculo de vigilância: postaram-se
sentinelas à saída dos quatro caminhos e nomeou-se o pessoal das rondas.
[...] E ao cair a noite operou-se um incidente só explicado na manhã
seguinte: a população quase totalmente fugira. [...] Despertou-os o
adversário que imaginavam ir surpreender. (CUNHA, 2002).

Na narrativa de Euclides, é muito claro o ponto de vista do invasor e não poderia ser

de outra forma, pois ele pretende ser verídico e a única fonte que tem de primeira mão é o

relato dos vencedores. Para Euclides, os conselheiristas são o Outro misterioso, o inimigo que

se esconde atrás dos cactos e arbustos, na espreita, para surpreender as forças da lei e da

ordem.

O leitor do romance de Vargas Llosa consegue realizar o sonho de muitos, eis o

segredo do seu sucesso: morar no arraial de Belo Monte, ser íntimo dos jagunços e olhar o

combate pelo ângulo dos vencidos. A mesma cena do combate de Uauá tem cores

completamente diversas:

La cruz y la bandera abrían la marcha cargada la primera por el ex-bandido
Pedrão y la segunda por el ex-esclavo João Grande [...] Pasada la
medianoche, un aparcero  salió al encuentro para advertirles que en Uauá
acampaban los ciento cuatro soldados [...] La columna se apareció de pronto
a los soñolientos soldados que hacían de centinelas a la orilla de una laguna
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[…] los elegidos entraron a Uauá sacando del sueño  para arrojar a una
realidad de pesadilla al centenar de soldados que habían tardado catorce días
en llegar hasta allá y no entendían esos rezos que los despertaban.  Eran los
únicos pobladores de Uauá, todos los vecinos habían huido durante la noche
y estaban ahora, entre los cruzados, dando vueltas a los tamarindos de la
Plaza […] (VARGAS LLOSA, 1981, p.78).48

Esta inversão de ponto de vista está reforçada também na hora de escolher os

personagens que aportarão seu universo interior na construção do relato em terceira pessoa.

Como exemplo, tomamos o livro III, que narra a campanha de Moreira César, e os

personagens que emprestam sua consciência ao narrador são: León de Natuba, Rufino,

Jornalista Miope, Cañabrava, La Barbuda, João Abade, Galileo Gall, João Grande, Beatito,

Maria Cuadrado, Jurema, Antonio Vilanova e Epaminondas Gonçalves. Destes, somente

Cañabrava e Epaminondas podem representar uma visão não conselheirista; os outros ou

pertencem ao povo sertanejo ou são diretamente seguidores do “santo”, como gosta de chamá-

lo Vargas Llosa.

Analisados esses aspectos arquitetonicamente, poderíamos dizer que o romance de

Vargas Llosa se apresenta como um conjunto sólido, fundado em dar voz aos vencidos, numa

luta que, fora da lógica materialista, se deve principalmente aos vícios do fanatismo na

confrontação entre civilização e barbárie. O diferente tratamento dado às personagens

principais oferece algumas informações adicionais neste panorama.

3.2. O CONSELHEIRO E MOREIRA CESAR

Antônio Vicente Mendes Maciel, “também chamado Antônio dos Mares, Irmão

Antônio, Santo Antônio Aparecido, Santo Conselheiro, Bom Jesus Conselheiro, Senhor do

Bonfim, Bom Jesus ou, simplesmente, Conselheiro” (BOVO, 2007, p.14) é, sem sombra de

dúvida, a personagem principal nesta trama de lutas e desencontros que foi tecida em volta da

cidade de Belo Monte, nos primeiros anos de vida da República.  O tratamento que foi dado a

48 “A cruz e a bandeira abriam a marcha, carregada a primeira pelo ex-bandido Pedrão e a segunda pelo ex-
escravo João Grande [...] Passada a meia-noite, um agricultor saiu ao seu encontro para adverti-los de que, em
Uauá, acampavam uma centena de soldados [...]. A coluna apareceu de improviso aos sonolentos soldados que
montavam sentinela à beira de una lagoa […] os escolhidos entraram em Uauá saindo do sono para jogar numa
realidade de pesadelo, a centena de soldados que tinham tardado quatorze dias em chegar até lá e não entendiam
essas rezas que os acordavam. Eram os únicos habitantes de Uauá, todos os vizinhos tinham fugido durante a
noite e estavam agora, entre os cruzados, dando voltas nos tamarinheiros da Praça […]”.
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sua figura pela imprensa da época contribuiu em muito para criar a inquietação e o medo que

permitiram conseguir apoio para as sucessivas campanhas militares que acabaram

exterminando a população que, seguindo seus conselhos, se assentou naquele arraial.

o desenvolvimento desta pesquisa nos levou a conhecer a cidade que atualmente tem o

nome de Canudos (terceira fundação, nas margens do açude de Cocorobó), tivemos a

oportunidade de perceber a importância que a reconstrução simbólica do papel do Conselheiro

e sua luta tem no cotidiano dos atuais moradores do Sertão. Em várias oportunidades,

escutamos dizer: “Agora a gente consegue perdoar ele, mas antigamente o povo tinha muita

raiva”. Perguntando pelo motivo desse rancor, a resposta era sempre coincidente: “Ele fez

com que muita gente se imolasse”; “guiou todo mundo para a morte”.

A imagem do Conselheiro como responsável último das atrocidades da guerra de

Canudos foi muito trabalhada pelos historiadores que seguiram a ponto de vista “euclidiano”,

tanto como foi contestada por aqueles revisionistas de orientação marxista, que procuraram

encontrar, nas raízes socioeconômicas, as motivações do conflito. Vargas Llosa vai colher um

pouco de cada uma dessas posturas na construção do seu Conselheiro, um pouco fanático, um

pouco milenarista, um pouco peregrino, um pouco santo, um pouco pai do povo de Belo

Monte.

Em 1971, alguns anos antes de começar o projeto de romance sobre Canudos, Mario

Vargas Llosa escreveu sua tese para a obtenção do doutorado pela Universidade Complutense

de Madrid, o livro foi publicado como História de um deicídio, dedicado a analisar a obra de

Gabriel García Marquez com quem mantinha na época uma estreita amizade. Entre outras

marcas do particular estilo do colombiano, Vargas Llosa estuda a importância que tem a

primeira frase de um romance.

¿Cuál es la relación espacial entre el narrador y lo narrado en la primera
frase de la novela? «Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento,
el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en
que su padre lo llevó a conocer el hielo». La situación del narrador es
clarísima: narra desde la tercera persona, está fuera del mundo narrado, habla
desde una exterioridad. (VARGAS LLOSA, 1971, p.608).49

Pode-se afirmar, então, que não é estranho ao conhecimento do escritor peruano a

importância que a primeira frase tem na estruturação de um romance. Se levarmos em

consideração que entende Cien años de soledad (GARCÍA MÁRQUEZ, 2004) como o

49 “Qual é a relação espacial entre o narrador e o narrado na primeira frase do romance? «Muitos anos depois,
diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendía haveria de lembrar aquela tarde remota em que
seu pai o levou a conhecer o gelo». A situação do narrador é claríssima: narra na terceira pessoa, está fora do
mundo narrado, fala a partir de uma exterioridade”.
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“romance total” do colombiano e que considera La guerra del fin del mundo como sua

tentativa mais próxima do ideal flaubertiano, poderemos colocar a primeira frase com que

começa a obra na sua verdadeira dimensão.

Assim começa Vargas Llosa seu romance sobre a guerra de Canudos: “El hombre era

alto y tan flaco que parecía siempre de perfil” (VARGAS LLOSA, 1981, p.7) 50. O primeiro

período do texto, sem nem sequer utilizar o nome, trata do Conselheiro, marcando claramente

a importância que confere à figura do líder político-religioso no desenvolvimento do conflito

bélico. A primeira manifestação da subjetividade do narrador aparece em “tão magro que

parecia sempre de perfil”, claramente uma brincadeira.

O primeiro período, então, faz uma brincadeira com o aspecto físico da figura central

do conflito. Entendemos aqui este começo, como uma declaração, que concorda com os

elementos apontados por Linda Hutcheon (1988) sobre a metaficção histórica, de

carnavalização das figuras históricas. O romance vai falar de coisas e pessoas que o leitor já

conhece o ouviu falar, mas não vai fazê-lo do modo como já foi feito antes, com seriedade,

com rigidez; o novo palimpsesto é irônico-satírico, no sentido apontado por Hayden White

(1973).

A apresentação do Conselheiro, que ocupa a primeira unidade narrativa do primeiro

capítulo do livro I, mostra um asceta que peregrina pelos povoados do Sertão consertando

igrejas e cemitérios e vivendo frugalmente.  Se, na época, a conduta do Conselheiro não era

tão extravagante – outros houve naqueles tempos que peregrinaram pelo Sertão –, a narração

pormenorizada do seu modo de vida anterior ao conflito vai perfilando a imagem do fanático

religioso que logo vai contracenar com o fanático militar.

Su piel era oscura, sus huesos prominentes y sus ojos ardían con fuego
perpetuo. Calzaba sandalias de pastor y la túnica morada que le caía sobre el
cuerpo recordaba el hábito de esos misioneros que, de cuando en cuando,
visitaban los pueblos del sertón bautizando muchedumbres de niños y
casando a las parejas amancebadas. (VARGAS LLOSA, 1981, p.7).51

A “pele escura” já coloca, no imaginário do leitor, o Conselheiro como parte do grupo

dos marginais, dos que nada possuem, sejam descendentes de índios ou de escravos, ou de

qualquer uma das misturas que recebem nomes sempre pejorativos. A descrição escolhida por

50 O homem era alto e tão magro que parecia sempre de perfil”.
51 “Sua pele era escura, seus ossos proeminentes e seus olhos ardiam com fogo perpétuo. Calçava sandálias de
pastor e a túnica púrpura que caía sobre o seu corpo recordava o hábito desses missionários que, de quando em
quando, visitavam os povos do Sertão batizando multidões de meninos e casando os casais amancebados”.
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Vargas Llosa evita se colocar do lado daqueles que achavam o líder dos jagunços “branco”

com a pele curtida pelo sol do Sertão. O “fogo perpétuo” nos olhos é o primeiro indício de

uma caracterização que aponta para fortalecer o mito do homem santo. Suas prédicas

milenaristas e a inocência com que os habitantes do Sertão escutavam seu discurso,

completam o relato da primeira unidade narrativa do romance, que somente no último

parágrafo faz menção ao seu nome completo: Antônio Vicente Mendes Maciel.

Na construção do cronotopo das revoltas derrotadas, a biografia do Conselheiro é

absolutamente funcional ao estereotipo. A trajetória do homem bom, trabalhador, abandonado

pela esposa e acusado injustamente de um crime que não cometeu, encaixa, à perfeição, no

molde de outros líderes de movimentos populares derrotados, como já discutimos na primeira

seção deste trabalho.

Manoel Benício, em O rey dos jagunços (1997), faz um relato pormenorizado das

lutas entre famílias que existiam no Sertão baiano de começos do século XVIII e que

envolveram, entre outras, os Maciel e os Araújo. Esses pormenores são completamente

ignorados no texto de Mario Vargas Llosa.  Trazemos essa diferença somente com a intenção

de marcar os efeitos que a escolha tem na criação no imaginário dos motivos da luta. Se a

liderança do movimento é membro de uma família de cangaceiros, que já andou matando

pessoas, “Se dissessem que um Maciel mandou um para o outro mundo, vai lá; mas roubar,

nunca; e quem o diga pode mandar tocar sino, que a morte é certa” (BENICIO, 1997, p.18), a

irracionalidade dos atores no conflito e seu caráter de bárbaros incivilizados já ficam

subentendidos.

Já a representação do Conselheiro feita por Euclides da Cunha vai além do feito por

outros autores na construção do mito judeu-cristão do martírio e do tempo de afastamento da

vida mundana. Conta, primeiro, a história da traição sofrida por Antônio, quando sua mulher

o abandonou para fugir com um soldado e coloca aqui o possível começo das suas

peregrinações. Relata, depois, o episódio em que o Conselheiro foi preso e enviado à Bahia,

acusado de matar sua própria mãe que, o mesmo Euclides se ocupa em afirmar, havia morrido

quando o sertanejo era uma criança.

Esses dois relatos, que poderiam muito bem caber num processo de canonização

religiosa, estão ausentes da obra de Mario Vargas Llosa.  O perfil que o escritor peruano cria é

diferente, o Conselheiro é um líder político que toma decisões administrativas e militares,

mas, principalmente, que se ocupa das questões do âmbito da moral e da organização social.

Não é um tirano, mas um líder que persuade ou recomenda comportamentos à sociedade que

o escuta atentamente. Essa construção da personagem não está presente em outros autores,
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podemos, portanto, supor que é uma “intervenção” da criatividade do escritor peruano e que

nela encontram expressão os pontos de vista ideológicos que fazem a ponte entre a realidade

sertaneja e a realidade das lideranças latino-americanas no tempo da escrita do romance.

O único texto conhecido que se atribui a Antônio Conselheiro é a obra manuscrita, que

pertenceu a Euclides da Cunha, apresentada por Ataliba Nogueira (1978). Aí encontramos

todo um desenvolvimento da liturgia cristã, desprovido de qualquer referência ao conflito em

que esteve imersa a população canudense, com exceção do último escrito “sobre a República”

onde expõe, de forma sucinta, suas escassas definições políticas. Enxerga na República o

inimigo da Igreja, o “grande mal para o Brasil que era outrora tão bela a sua estrela”, mas

assegura que seus dias estão contados porque é a “[...] obra-prima de Deus que há dezenove

séculos existe e há de permanecer até o fim do mundo” (NOGUEIRA, 1978, p.175). A

consideração final do Conselheiro aponta a defender a abolição da escravatura, assinada sob

inspiração divina pela Princesa Isabel, como “prova que atesta do modo mais significativo

que era a vontade de Deus que libertasse a esse povo” (NOGUEIRA, 1978, p. 181). Pelo seu

discurso, entendemos que colocava nesta medida a motivação maior dos ingratos republicanos

que se opunham à liberdade do povo escravizado do qual tinham abusado cruelmente. Se

formos levar em consideração esse testemunho escrito, o único legado do Conselheiro é

possível encontrar apoio às ideias que sugerem que o levante de Canudos era um movimento

de fortes raízes étnicas e culturais, escassamente relacionado com a luta pela propriedade dos

meios de produção, nem com questões de identidade nacional ou ligadas à influência de

impérios estrangeiros na política do Brasil.

Em contraste com esses testemunhos, o Conselheiro imaginado por Vargas Llosa

manifesta uma preocupação com os pobres e com a desigualdade social, é uma liderança ativa

que organiza a comunidade.

Los que llegaban traían provisiones y de otros pueblos solían mandarles
aves, conejos cereales, chivos.  El consejero pidió a Antonio Vilanova que
almacenara los alimentos y vigilara su reparto entre los desvalidos.  Sin
directivas específicas pero en función de las enseñanzas del Consejero, la
vida se fue organizando, aunque no sin tropiezos. (VARGAS LLOSA, 1981,
p.59).52

Definitivamente, as características da personagem desenhada pelo escritor peruano são

as de um líder político que tem sua base de predicamento nos ensinamentos religiosos, mas

52 “Os que chegavam traziam provisões e de outros povados estavam acostumados a lhes mandar aves, coelhos,
porcos, cereais, cabritos. O Conselheiro pediu a Antônio Vilanova que armazenasse os mantimentos e vigiasse
sua partilha entre os necessitados. Sem diretivas específicas, mas em função dos ensinos do Conselheiro, a vida
se foi organizando, embora não sem tropeços”.
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que, de forma alguma, se restringe a eles. Ele organiza os mantimentos de forma que sejam

suficientes para todos os povoadores, especialmente para os desprovidos.

Os costumes também aparecem sendo regulamentados pelo Conselheiro e a narração

em tudo lembra as descrições que se faziam dos líderes cubanos no começo da revolução.

Segundo Vargas Llosa (1981, p.60)53 “[...] el Consejero predicaba contra el juego, el tabaco y

el alcohol”, mas algumas pessoas, mesmo assim, bebiam e brigavam, sendo igualmente estes

fatos isolados e restritos aos habitantes da periferia da cidade, estando os membros do núcleo

mas próximo do beato excluídos dessas práticas.

As prédicas do Conselheiro incluíam detalhes bem específicos dos costumes, como a

forma em que as mulheres deveriam se comportar e até o tipo de vestes que estas deveriam

levar. Apesar disso, o tipo de liderança não era absolutista nem tirânica, as recomendações

eram seguidas pelas pessoas que assim o desejavam, outras simplesmente faziam o que

consideravam melhor para si próprias e não se relata nenhum tipo de punição para desvios de

conduta com relação a essas recomendações. Uma divisão equitativa das terras produtivas

entre os recém-chegados a Belo Monte também aparece entre as diretivas do Conselheiro,

reforçando os argumentos dos que interpretaram a insurreição de Canudos como uma primeira

tentativa de reforma agrária no Nordeste brasileiro.

O Pai celestial fala pela boca do Conselheiro e profetiza, com muita antecipação, tudo

o que vai acontecer com o arraial. Ele disse: “Habrá cuatro incêndios. Los tres primeiros los

apagaré yo y el cuarto lo pondré en manos del Buen Jesús” (VARGAS LLOSA, 1981, 152)54,

o que efetivamente se verá realizado no desenvolvimento do romance. Dessa forma, a relação

mística do mártir iluminado vai-se construindo pela força do paralelismo com Cristo.

Para o teólogo costarriquense Jaime Prieto Valladares, a visão do Conselheiro

apresentada por Vargas Llosa se encaixa no perfil do “messias humilhado”:

A morte de Conselheiro como messias é apresentada com figuras paralelas
às utilizadas no Evangelho para referir-se a Jesus como o cordeiro abatido.
Assim é o caso do Beatinho que pressentia a morte do messias desde o
momento em que uma bala perdida dera morte ao carneiro que leva
Alejandrinha Correa, quando acompanhava ao Conselheiro depois de voltar
do templo. O narrador onisciente fez o paralelismo de Conselheiro com
Jesus, como messias humilhado através do Beatinho, quando diz: "Essa foi
uma das últimas vezes que Conselheiro saiu do santuário" e pensa em
silêncio: "Não se ouvia mais a voz dele, já estava no horto das oliveiras".
(VALLADARES, 2011, p. 16-17).

53 “O Conselheiro pregava contra o jogo, o tabaco e o álcool”.
54 “Haverá quatro incêndios. Os três primeiros eu os apagarei, e o quarto, colocarei nas mãos do Bom Jesus”.
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A relação mística do Conselheiro com o Pai é reforçada à medida que vai avançando o

conflito, e o perfil do fanatismo religioso vai ganhando espaço na descrição que Vargas Llosa

faz do Conselheiro. Quando Pajeú se dirige para incendiar Calumbí, o Barão acusa ao

Conselheiro de faltar com sua palavra, ele teria prometido não perturbar o latifúndio em troca

dos suprimentos recebidos.

– Él tiene que obedecer al Padre – explico Pajeú.
– O sea que es Dios quien ha ordenado que quemes mi casa – murmuró el
Barón.
– El Padre – corrigió el caboclo, con viveza, como para evitar un gravísimo
malentendido. (VARGAS LLOSA, 1981, p.239).55

Devemos observar atentamente essa utilização recorrente da expressão “O Pai” no

lugar de Deus ou qualquer outra semelhante que pudesse fazer alusão à divindade cristã.

Seguindo a linha de análise desenvolvida na segunda seção sobre o conteúdo latente nas

produções romanescas de Vargas Llosa, esta insistência na utilização da referência paterna

possibilita a identificação do Conselheiro com o grande Outro, aquele que norteia a

construção da imagem do sujeito. Avançando o conflito ele começa a ser chamando pelos

jagunços de “Pai Conselheiro”, ou simplesmente Pai.

O Conselheiro é, desse ponto de vista, o padrão contra o qual devem ser projetados

todos os outros personagens da trama. Ele é o juiz que autoriza o relacionamento entre

Catarina e João Abade, ele é o santo que perdoa e redime os pecados de João Grande e Pajeú.

E ele é a figura emblemática que marcará o destino do seu principal adversário, o Coronel

Moreira César.

– Llegó um telegrama – dijo, mientras le besaban la mano el Beatito, João
Abade, la Madre de los Hombres y las beatas –. Viene un Regimiento del
Ejército Federal, desde Río. Su jefe es un famoso militar, un héroe que ha
ganado todas las guerras.

– Todavía nadie le ha ganado una guerra al padre- dijo el Consejero con voz
gozosa. (VARGAS LLOSA, 1981, p.156-157).56

Se o Conselheiro é o Pai ancestral, aquele de quem toda a vida vem, o Coronel

Moreira César é o Pai da castração, o Pai que impede a realização do Édipo, o Pai como Lei,

segundo a descrição lacaniana. Na apresentação do Coronel, é possível encontrar o repertório

55 “– Ele tem que obedecer ao Pai – explicou Pajeú./– Ou será que foi Deus quem ordenou que queime minha
casa – murmurou o Barão./– O Pai – corrigiu o caboclo, com vivacidade, para evitar um muito grave mal-
entendido”.
56“ – Chegou um telegrama – disse, enquanto beijavam a mão o Beato, João Abade, a Mãe dos Homens e as
devotas./ – Vem um Regimento do Exército Federal, desde o Rio. Seu chefe é um famoso militar, um herói que
ganhou todas as guerras./– Ainda ninguém ganhou uma guerra ao Pai – disse o Conselheiro, com voz gozadora”.



86

completo de estereótipos do militarismo latino-americano, da mesma forma em que foi

narrado pelo próprio Vargas Llosa em La ciudad y los perros (1969).  O perfil da brutalidade

da resolução firme e arbitrária de Moreira César encaixa perfeitamente com os sentimentos

que Vargas Llosa manifesta por “esse senhor que era meu pai” na sua autobiografia. As armas

e seu fetiche, representado naquele revólver do pai que nunca viu, mas cuja existência

aterrorizou toda sua infância, são uma presença permanente na pessoa do militar.

A própria entrada em cena do personagem marca o tratamento.  Ele vem precedido por

um livro inteiro (o livro II) em que tudo que se faz é anunciar sua chegada. E, quando

finalmente ele chega, no começo do livro III, não é uma pessoa, é um trem.

El tren entra apitando en la estación de Queimadas, engalanada con
banderolas que dan la bienvenida al Coronel Moreira César. En el estrecho
andén de tejas rojas se apiña una multitud, bajo una gran tela blanca que
sobrevuela los rieles, ondeando: “Queimadas Saluda al Heroico Coronel
Moreira César Y A Su Glorioso Regimiento. ¡Viva El Brasil!”. (VARGAS
LLOSA, 1981, p.143)57

O Coronel não é percebido como sendo um mortal igual aos outros, ele desce do trem

sem falar com ninguém e, logo depois, do mesmo trem sai um formoso cavalo branco, de

crina reluzente, o que reforça sua irrealidade de herói mitológico. Como no caso do

Conselheiro, a sua fortaleza está nos seus olhos, que irradiam uma energia extraordinária e lhe

servem para colocar distância das pessoas com as quais fala e que o escutam com absoluta

reverência.

Através da oposição entre estes dois personagens, o Conselheiro e Moreira César,

Vargas Llosa constrói o que será uma das linhas interpretativas do conflito e do seu romance:

a luta entre civilização e barbárie. Esta é, sem dúvida, a interpretação fundamental que faz

Euclides da Cunha em Os Sertões, por isso essa visão não pode estar fora das leituras que o

escritor peruano faz no seu “romance total”. Outros personagens, como se detalha mais a

frente, criam outras tramas interpretativas de um conflito que, segundo Vargas Llosa declarara

a Ricardo Setti, “[...] es como una realidad que no se realiza, por culpa de distintas ideologías”

(SETTI, 1988, p.51)58. Então a primeira camada explicativa responsabiliza pelo conflito a luta

entre um modelo civilizatório de raiz europeia que tenta se impor numa realidade latino-

57 “O trem entra apitando na estação de Queimadas, engalanada com banderolas que dão boas-vindas ao Coronel
Moreira César. Na estreita plataforma de telhas vermelhas se apinha uma multidão, sob um grande tecido branco
que sobrevoa os trilhos, ondeando: “Queimadas Saúda o Heróico Coronel Moreira César E a Seu Glorioso
Regimento. Viva O Brasil!”.
58 “É como uma realidade que não se realiza por culpa das diferentes ideologias” .
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americana do século XIX. Esta visão que enxerga nos jagunços uma “vendéia” à brasileira é a

que convoca o Coronel e encontra nele sua expressão mais cabal.

El Séptimo regimento está aqui para debelar una conspiración monárquica.
Porque detrás de los ladrones y locos fanáticos de Canudos hay uma conjura
contra la República. Esos pobres diablos son un instrumento de los
aristócratas que no se resignan a la pérdida de sus privilegios, que no quieren
que el Brasil sea un país moderno. (VARGAS LLOSA, 1981, p. 147).59

Através da personagem Moreira César, Vargas Llosa introduz a figura do fanatismo

castrense, da concepção do exército como guardião fiel das instituições da Nação e, ao mesmo

tempo, como força modernizadora. Esse perfil das forças armadas é exatamente o mesmo que

declamavam as ditaduras latino-americanas nos anos oitenta, quando o romance foi escrito. E

a inspiração para essa doutrina não era outra senão o próprio Departamento de Estado Norte-

americano. O militar declara que não “[...] ha venido a Bahia a intervenir en las luchas

políticas locales [...] El ejército está por encima de las facciones de la politiquería” (VARGAS

LLOSA, 1981, p.147)60, num discurso que se encaixaria perfeitamente na boca de qualquer

general das ditaduras dos anos setenta e oitenta no Cone Sul.

Trata-se também de um período de transição da dominação inglesa para a supremacia

norte-americana, falando disso também o Coronel.  Vargas Llosa retrata essa postura por meio

de um diálogo entre o Barão e o militar em que o nobre pergunta se os comerciantes norte-

americanos são melhores que os ingleses.

Con ellos llegan las máquinas, la técnica y el dinero que necesita el Brasil
para su progreso. Porque progreso quiere decir industria, trabajo, capital,
como lo han demostrado los Estados Unidos de Norteamérica, – sus ojitos
fríos parpadearon al añadir – Es algo que no entenderán nunca los dueños de
esclavos, Barón de Cañabrava. (VARGAS LLOSA, 1981, p. 210).61

O ideal desenvolvimentista, modernizante, civilizatório está, dessa forma, atribuído à

figura do “cortapescuezos” de forma indelével, assim quando, no decorrer da narrativa, o

59 “O Sétimo Regimento está aqui para debelar uma conspiração monárquica. Por que detrás dos ladrões e loucos
fanáticos de Canudos há uma conjuração contra a República. Esses pobres diabos são um instrumento dos
aristocratas que não se resignam à perda de seus privilégios, que não querem que o Brasil seja um país
moderno”. (VARGAS LLOSA, 1981, p. 147) (trad. nossa)
60 “[...] veio à Bahia para intervir nas lutas políticas locais [...] o Exército está por cima das facções e da
politicagem”.
61 “– Com eles, chegam as máquinas, a técnica e o dinheiro de que necessita o Brasil para seu progresso. Porque
progresso quer dizer indústria, trabalho, capital, como o demonstraram os Estados Unidos da América do Norte.
– seus olhinhos frios piscaram ao acrescentar – É algo que não entenderão nunca os donos de escravos, Barão da
Canabrava”.
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leitor observa uma a uma as crueldades que a personagem leva adiante, não precisa de muita

recapitulação para saber que tudo isso é feito “no nome do progresso”. Quando Moreira César

captura uns povoadores que tinham omitido declarar algumas armas que possuíam os degola e

ordena que seus corpos fiquem expostos à vista de todos como castigo exemplar.

Quanto ao semblante humano da personagem Moreira César no romance, o detalhe

dos “ojitos fríos”, pestanejando ao falar do progresso e das máquinas indica um pouco o

caminho de ridicularizar seu idealismo. Muitos militares modernos transmitiam essa mesma

sensação de ingenuidade, de estar cometendo os piores crimes sem ter uma noção completa do

que estavam fazendo e, dessa forma, o escritor peruano nos descreve o Coronel.

Sempre observando arquitetonicamente os detalhes da construção das personagens

com ajuda das outras descrições que sobre eles foram feitas, é interessante observar como é

apresentado Moreira César no livro da Biblioteca do Exército Editora.

[...] destacando-se pela altivez do cumprimento do dever, amor próprio
exacerbado, até então profissionalmente competente, um dos mais
conhecidos e acatados da área florianista que ligava à retidão do caráter uma
moral elevada, mantendo-se inflexível no cumprimento do dever, tanto que
destruiu a resistência do insurretos que continuavam a luta armada em Santa
Catarina, não os tornando prisioneiros e sim mandando degolá-los, o
Coronel Moreira César era, [...] a figura adequada para uma expedição
punitiva exemplar contra Canudos. (LITRENTO, 1998, p. 122).

Pode-se compreender nitidamente que a visão de Vargas Llosa sobre o Coronel é bem

diferente da que pode oferecer um representante do Exército brasileiro.  De fato, na primeira

introdução da sua personagem, aproveita para deslizar a informação sobre o assassinato de um

jornalista por Moreira César, ainda em tempos do Império, que o forçara a permanecer

afastado por uma longa temporada. Também utiliza, em várias oportunidades, a expressão

“República Dictatorial” para se referir à República iniciada pelos marechais Deodoro da

Fonseca e Floriano Peixoto, da que Moreira César seria um destacado representante até em

condições de ser candidato presidencial, se tivesse êxito na campanha de Canudos.

O Barão de Canabrava faz referência a ingenuidade do Coronel e caracteriza suas

posições políticas como um nacionalismo doentio. E é justamente sobre a condição de doente

de Moreira César que o romance se demora. Aproveita esses episódios epiléticos para

confrontar as ideias do Coronel com as do Barão num encontro puramente ficcional, pois não

existe nenhum documento ou testemunho a respeito.

A Professora de Neurologia Elza Márcia Targas Yacubian, da Universidade Federal de

São Paulo, publicou um interessante artigo insinuando que a epilepsia do Coronel poderia
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muito bem ser responsabilizada pelas ingenuidades que o comando da guerra registra e que

não seriam compatíveis com os antecedentes militares de Moreira César.

Desde aproximadamente 30 anos apresentou crises epilépticas, as quais
aumentaram em freqüência e gravidade a caminho de Canudos. Tendo
apresentado vários episódios bem documentados e provavelmente
considerando-se vencedor antecipadamente, ordenou o ataque precipitado e
quase ingênuo contra Canudos. Sua falta de julgamento é atribuída ao efeito
das crises epilépticas sucessivas. (YACUBIAN, 2003, p.503).

A possibilidade de que a epilepsia tenha sido a causa das decisões apressadas que

levaram à derrota da terceira expedição é contemplada pelo relato que Vargas Llosa faz dos

acontecimentos, embora não o afirme claramente, a sensação que transmite durante a batalha

é a de um homem cujo juízo está alterado.  Alucinações óticas e acústicas que foram descritas

pelos biógrafos de Moreira César são recolhidas no romance e contribuem para criar o clima

da batalha.

O ponto de vista do escritor peruano sobre o Coronel está muito bem representado no

parágrafo em que, no meio de uma troca de opiniões com o Jornalista Míope, expressa sua

opinião sobre os intelectuais.

– Todos los intelectuales son peligrosos – asintió Moreira César – Débiles,
sentimentales y capaces de usar las mejores ideas para justificar las peores
bribonadas. El país los necesita, pero debe manejarlos como a animales que
hacen extraños. (VARGAS LLOSA, 1981, p.209).62

Concluindo, com estas duas personagens principais da luta, o Conselheiro e Moreira

César, trata-se de personagens planas, que representam o mesmo papel do começo até o final.

Se alguns aspectos da sua personalidade vão se revelando ao leitor no decorrer do romance,

isso não configura evolução de nenhuma espécie no caráter das personagens.

Numa leitura interpretativa, como a que estamos propondo, poderíamos dizer que

introduzir ambas as posturas – que antes já denominamos como “civilização e barbárie” –

como equiparadas em fanatismo tanto como em ingenuidade é toda uma definição sobre o

conflito. Seguindo a ideia de Hayden White quanto às escolhas do narrador que valoriza uns

elementos por sobre os outros, podemos dizer que interpretar o conflito de Canudos a partir

desse ponto de vista é ingênuo e previsível – como são as personagens que representam essas

opções.

62 “– Todos os intelectuais são perigosos – assentiu Moreira César. – Débeis, sentimentais e capazes de usar as
melhores ideias para justificar as piores velhacarias. O país deles necessita, mas deve dirigi-los como a animais
raros”.
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Existe no romance uma segunda leitura também ideológica e também marcada por

uma forte oposição, mas cujos intérpretes não são nem planos nem previsíveis, mas

representam a leitura do conflito como uma luta entre radicais e conservadores, entre

socialistas e capitalistas poderíamos dizer, o que alguns chamarão de leitura marxista do

conflito. Arquitetonicamente, entramos no segundo nível de leitura da Guerra, segundo

Vargas Llosa, nas personagens do Barão de Canabrava e Galileo Gall.

3.3. O BARÃO DE CANABRAVA E GALILEO GALL:

Se a explicação da guerra de Canudos como um conflito entre civilizados e bárbaros

era válida no tempo da escrita de Os Sertões, ela tinha sido completamente esquecida e

superada quando Mario Vargas Llosa escreveu seu romance sobre a guerra.  O que estava na

mente dos intelectuais latino-americanos era o enfrentamento entre opressores e oprimidos, a

luta contra o imperialismo e contra os capitalistas de dentro do país, que eram seus cúmplices.

Como já dissemos na segunda secção, o escritor peruano tinha participado do

movimento de apoio a revolução cubana, seus ideais socialistas e anti-imperialistas até o

chamado “caso Padilla” em que um poeta foi preso por expressar opiniões contrárias ao

castrismo. No romance sobre Canudos, que antecipa seu desligamento total da esquerda

política, a luta entre opressores e oprimidos está presente nas personagens de Galileo Gall e o

Barão de Canabrava.

Os dois são personagens ficcionais e que não pretendem ter referentes em figuras

históricas, embora o Barão guarde pontos de contato com Cícero Dantas, o Barão de

Jeremoabo. São personagens redondas, cheias de mistérios e contradições, em notório

contraste com a dupla Conselheiro-Moreira César.  Sua invenção e também a criação do

Jornalista Míope são os pontos mais altos do romance como expressão da criatividade do

autor.

Para começar, em Galileo Gall tudo é falso, este não é nem sequer seu verdadeiro

nome – “Su verdadero nombre no era Galileo Gall, pero era, sí, un combatiente de la libertad,

o, como él decía, revolucionario y frenólogo”(VARGAS LLOSA,1980, p. 24)63, e o autor não

tem nenhuma preocupação em fornecer outra informação ao respeito.  Gall é a personagem

63 “Seu verdadeiro nome não era Galileo Gall, mas era, sim, um combatente pela liberdade, ou, como ele dizia,
revolucionário e frenólogo”.
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que empresta sua voz aos argumentos que o revisionismo de inspiração marxista tem feito

sobre os acontecimentos de Canudos, por isso as associações que o romancista constrói com

esta personagem não podem ser mais explícitas quanto a sua intenção de desacreditar essas

posições.

Franz Joseph Gall, de quem a personagem tomou o sobrenome foi um prestigioso

médico austríaco que deu origem, através dos seus estudos ao que depois foi chamado de

frenologia (este nome, na verdade, só veio a ser utilizado por um dos seus discípulos na

Inglaterra). Associar a esse pensamento, aparentado com o Darwinismo Social, a alguém que

expõe um pensamento classista e libertário, oferece duas fortes conotações, ambas muito

negativas. Em primeiro lugar, trata-se de uma pseudociência, portanto ligar uma pessoa que

defende o socialismo, um pensamento que gosta de se considerar científico, à frenología

equivale a dizer que o socialismo é outra falsa ciência (se até o nome da pessoa é falso, como

não seria falsa sua doutrina!).

Há outro lado obscuro nessa união. Existiu, na Bahia, uma forte linha de pensamento,

firmemente representada pelo Dr. Nina Rodrigues, que defendeu essas ideias até bem entrado

o século XX. A cabeça do próprio Antônio Conselheiro foi entregue ao médico especialista

em “patologia criminal” para que pudesse “esclarecer a causa da aberração mental, que tantos

males causou a Bahia e ao paiz enteiro”, como se pode ler num recorte do Correio de Notícias

de 23 de outubro de 1897.

No seu romance Conversación en la Catedral (1971), Vargas Llosa tinha ironizado

sobre as contradições internas da esquerda latino-americana, críticas que eram lidas com

simpatia pelos militantes que entendiam ser necessário melhorar em alguns aspectos para

conseguir sucesso na empresa revolucionária. Essas ironias agora, ao tratar de Galileo Gall,

são bem mais pesadas, embora sempre camufladas nas vestes que autorizam a ideia de

carnavalização. Se os esquerdistas de Conversación ... apresentavam algumas atitudes

risonhas, a personagem do revolucionário escocês em Canudos é completamente ridícula.

Diferentemente do Barão de Canabrava, que só aparece no terceiro livro, embora sua

presença seja antecipadamente referida por outros, Galileo faz sua entrada como personagem

logo no primeiro capítulo do livro primeiro, tentando colocar um anúncio de apoio aos

rebeldes de Canudos que é rejeitado pelo Diretor do Jornal. O Jornalista Miope explica que é

ele assim: “Un escocés que anda pidiendo permiso a la gente de Bahía para tocarles la

cabeza.” (VARGAS LLOSA, 1981, , p. 20)64.

64 “Um escocês que fica pedindo permissão às pessoas para pegar na cabeça delas”.
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Vargas Llosa informa que Galileo tem algumas mortes no seu prontuário e algumas

condenações por isso também, das quais sempre conseguiu fugir: o idealista é um assassino.

Afirma que participou das revoltas da Comuna de Paris em 1871, mas, no momento de citar

suas influências ideológicas, o escritor peruano intercala habilmente “Proudhon, Gall,

Bakunin, Spurzheim, Cubí”, sendo que somente Proudhon e Bakunin são ideólogos

revolucionários, enquanto Spurzheim e Cubí são apenas discípulos de Gall na frenología.

O que estamos afirmando neste trabalho é que a obra de Vargas Llosa não representa,

de forma alguma, uma visão marxista do conflito. Em todo caso, as posturas marxistas estão

refletidas no discurso desta personagem bastante desvalorizada e que exibe, no mínimo, a

impressão de uma grande confusão ideológica, ao misturar anarquismo, socialismo e

frenologia.

Em conversação com Ricardo Setti, Vargas Llosa comenta a crítica que recebeu do

pensador marxista Edmundo Moniz autor da Historia Social de Canudos e deixa bastante

claro o que ele pensa da interpretação do conflito de Canudos como um movimento

“socialista”.
Não creio que seja um livro muito científico. Sua tese, sua interpretação de
Canudos, na qual o Conselheiro aparece como o Lênin o sertão, é talvez
mais novelesca do que minha própria novela ... Ele [Moniz] chega a dizer
coisas tão imaginativas como que Canudos vivia da exportação de couros e
lãs para a Europa, que chegou a estabelecer-se, ali, uma infra-estrutura que
permitiu a essa sociedade revolucionária exportar para a Europa. Bom, não
existe nenhum, o mais mínimo documento para provar isso. (apud SETTI,
1986, p. 44)

O romance não coloca nenhum argumento político por cima de outros, em todo caso,

os apresenta no relato como “irrealidades”, como argumentos que, desde certo grau de

fanatismo, tentam adaptar a realidade a uma visão previamente definida pela ideologia.  Basta

dizer que o nome de Marx aparece somente uma vez no romance, num monólogo interior de

Galileo, e somente para dizer que estava errado:

Trató de darse ánimos sabiendo que era inútil, murmurando que las
circunstancias adversas estimulaban al verdadero revolucionario, diciéndose
que escribiría una carta a l'Étincelle de la révolte asociando con lo que
ocurría en Canudos la alocución de Bakunin a los relojeros y artesanos de la
Chaux-de-Fonds y del valle del Saint Imier en que sostuvo que los grandes
alzamientos no se producirían en las sociedades más industrializadas, como
profetizaba Marx, sino en los países atrasados, agrarios, cuyas miserables
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masas campesinas no tenían nada que perder, como España, Rusia, y ¿por
qué no? el Brasil. (VARGAS LLOSA, 1981, p. 126)65

Galileo Gall é uma personagem redonda, cheia de matizes, que se vão desenvolvendo

junto com a trama. Um dos aspectos mais interessantes é justamente seu funcionamento como

Homem-Palavra, segundo a definição de Ángela Gutiérrez, “sua escrita dá a oportunidade a

Vargas Llosa para explicar, de forma verossímil, dados geográficos, históricos e sociológicos

do sertão e do Brasil com o olhar do Outro” (GUTIERREZ, 1996, p. 182). Seus melhores

amigos eram um contrabandista e um médico, ou seja, um delinquente e um cientista, pois ele

tinha um pouco dos dois e, com uma persistência inquebrantável, escrevia periodicamente

cartas que enviava a um pequeno jornal de Lyon: L'Étincelle de la Revolte.

La guerra del fim del mundo está narrado completamente na terceira pessoa,

incorporando pontos de vista de distintas personagens como já foi dito, com exceção das duas

cartas escritas por Galileo Gall. Na primeira dessas cartas, Gall começa interpelando o leitor,

no melhor estilo do Machado de Assis, e, uma vez criada essa cumplicidade, passa a expor os

argumentos que o revisionismo marxista tem colocado sobre Canudos. Se existe um recurso

narrativo que debilite a credibilidade de uma exposição científica é a utilização da primeira

pessoa, tanto que ela é banida da maioria dos textos acadêmicos, pois é a primeira pessoa,

carregada de informalidades, como a interpelação do leitor, a forma escolhida para

desvalorizar essa posição ideológica.

Que un grupo de explotados se ha apropiado de los bienes de un aristócrata
siempre suena grato a los oídos de un revolucionario, aun cuando esos
pobres sean – como decía el abogado mientras pujaba en la solera tratando
de expulsar la alimaña ya triturada por la química – fanáticos religiosos. Pero
lo que me llamó la atención fue escuchar de pronto que ellos rechazan el
matrimonio civil y practican algo que Lelis Piedades llama promiscuidad
pero que, para cualquier hombre con cultura social, es la institución del amor
libre. (VARGAS LLOSA, 1981, p.54).66

Transformar a rejeição do Matrimônio Civil do Conselheiro numa promoção do amor

livre é uma confusão de ideias muito evidente.  A figura de Galileo Gall está marcada por este

65 “Tratou de dar-se ânimo, sabendo que era inútil, murmurando que as circunstâncias adversas estimulavam o
verdadeiro revolucionário, dizendo-se que escreveria uma carta a L’Étincelle de la Révolte, associando, com o
que ocorria em Canudos, o discurso breve de Bakunin aos relojoeiros e artesãos de Chaux-de Fonds e do vale de
Saint Imier, em que sustentou que as grandes sublevações não se produziriam nas sociedades mais
industrializadas, como profetizava Marx, mas nos países atrasados, agrários, cujas miseráveis massas
camponesas não tinham nada a perder, como a Espanha, Rússia, e, por que não? o Brasil”.
66 “Que um grupo de explorados se tenha apropriado dos bens de um aristocrata sempre soa agradável aos
ouvidos de um revolucionário, mesmo que esses pobres sejam – como dizia o advogado enquanto puxava na
soleira tratando de expulsar os vermes já triturados pela química – fanáticos religiosos. Mas o que me chamou a
atenção foi escutar de repente que eles rechaçam o matrimônio civil e praticam algo que Lelis Piedades chama
promiscuidade, mas que, para qualquer homem com cultura social, é a instituição do amor livre”.
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tipo de apreciações de forma tal que seu julgamento seja colocado em dúvida. Nos

manuscritos compilados por Ataliba Nogueira, pode-se ler: “Quando Deus autorizou com sua

presença o primeiro estado que houve de casado no mundo foi para mostrar as grandes

excelências e perfeição que nele se encerram” (NOGUEIRA, 1978, p.177); nada mais distante

nessas declarações do que um apoio ao “amor livre”. Mas quem mostra essa confusão é

também aquele que vai descrever a vida no arraial como um espaço onde as regras da

propriedade privada foram desafiadas.

[…] al igual que la promiscuidad de sexos, se ha establecido en Canudos la
promiscuidad de bienes: todo es de todos. El Consejero habría convencido a
los yagunzos que es pecado – escuchadlo bien – considerar como propio
cualquier bien moviente o semoviente. Las casas, los sembríos, los animales
pertenecen a la comunidad, son de todos y de nadie. El Consejero los ha
convencido que mientras más cosas posea una persona menos posibilidades
tiene de estar entre los favorecidos el día del Juicio Final. (VARGAS
LLOSA, 1981, p. 57).67

Na argumentação de Galileo Gall, a pretendida promiscuidade sexual (sem nenhum

sustento nos testemunhos que conhecemos da vida em Canudos) se coloca em pé de igualdade

com a divisão comunitária dos bens e das terras, coisa que parece bastante provada ou, ao

menos, provável.  Muitos relatos coincidem em afirmar que, à medida que as pessoas foram

chegando a Belo Monte, parcelas de terra lhes foram adjudicadas para que construíssem a

própria moradia, assim como também existem muitos documentos sobre a tarefa desenvolvida

pelos irmãos Vilanova no sentido de distribuir equitativamente as provisões de que se

dispunha entre os povoadores do arraial.

A seguinte carta de Gall repete as argumentações e adiciona algumas descrições dos

jagunços e, em particular, relata seu encontro com Pajeú. Também traz uma consideração

sobre a forma em que as mulheres são tratadas no sertão: “[...] las servidumbres morales y

físicas de las mujeres son extremas, pues las oprimen el patrón, el padre, los hermanos y el

marido”(VARGAS LLOSA, 1981, p. 88)68.

Definitivamente, Galileo Gall não é uma personagem plana, e sua complexidade

começa a se desenrolar quando observa a forma como as mulheres são tratadas, em particular,

67 “[...] igual à promiscuidade de sexos, estabeleceu-se em Canudos a promiscuidade de bens: tudo é de todos. O
Conselheiro teria convencido aos jagunços que é pecado – escute bem – considerar como próprio qualquer bem
móvel ou semimóvel. As casas, as plantações, os animais pertencem à comunidade, são de todos e de ninguém.
O Conselheiro os convenceu de que quanto mais coisas possua uma pessoa, menos possibilidades tem de estar
entre os favorecidos no dia do Julgamento Final”.
68“[...]  as servidões morais e físicas das mulheres são extremas, pois as oprimem o patrão, o pai, os irmãos e o
marido”.
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quando toma contato com a história de Jurema, a mulher de Rufino, o guia que o acompanha

na sua difícil missão de contrabandista de armas no Sertão.

Por Rufino, el guía que me recomendó usted. Su mujer pertenecía al Barón.
Pertenecía, sí, como una cabra o una ternera. Se la regaló para que fuera su
esposa. El propio Rufino habla de él como si también hubiera sido propiedad
suya. Sin rencor, con gratitud perruna. Interesante, señor Goncalves. La
Edad Media está viva aquí. (VARGAS LLOSA, 1981, p. 81).69

A personagem surpreende mais uma vez quando, depois de se ter declarado pouco

menos que defensor da causa feminista, equiparando a lutas das mulheres à luta do

proletariado, cede aos seus instintos e, quebrando uma abstinência voluntária de mais de dez

anos, estupra  Jurema.  O revolucionário feroz que não puderam prender em nenhuma cadeia,

a quem nada parecia deter, cai docilmente no colo da mulher sertaneja, que fora propriedade

do Barão, a esposa de Rufino.

A partir daquele desvio do caminho revolucionário, Galileo Gall adquire todas as

características do herói trágico e começa sua longa jornada de desgraças, que só pode acabar

com seu próprio sacrifício. Num relato épico, Vargas Llosa enfrenta Rufino e Gall, e, desse

enfrentamento, nenhum dos dois sai com vida, e a única consequência é a liberdade de

Jurema, que parte rumo a Canudos para ser a heroína que sobreviverá a tudo.

Em um golpe de mestre, antes de entregar a cena final da queda do herói trágico,

Vargas Llosa dá uma última ceia, um refúgio, uma ilusão de sobrevivência, quando deixa que

Gall seja capturado pelos capangas do seu verdadeiro antagonista no espaço das ideias.

Intensos diálogos marcam o encontro entre o radical revolucionário das utopias europeias e o

refinado e diplomático, antediluviano líder da oligarquia latifundiária: o Barão de Canabrava.

Quando Ricardo Setti pergunta a Vargas Llosa qual é o personagem de que ele mais

gosta do livro, responde sem duvidar: o Barão de Canabrava. A personagem do senhor feudal

do Sertão, como ele o define, já existia na versão do romance anterior à que foi publicada e

também no roteiro cinematográfico.

O Barão de Canabrava quer ser a voz do equilíbrio, da sensatez, só que alguns

aspectos da sua postura ideológica vão perpassando seus atos e seu discurso.  Ele é um liberal,

mas também, como o próprio Vargas Llosa nos disse na sua carta, é um conservador. Seu

discurso é, do ponto de vista ideológico, oposto ao de Galileo Gall. Na conversação que

acontece entre eles, quando Gall é levado à fazenda do Barão, o escocês não deixa dúvidas

69 “Por Rufino, o guia que me recomendou você. Sua mulher pertencia ao Barão. Pertencia, sim, como uma cabra
ou uma vitela. Deu-a de presente para que fosse sua esposa. O próprio Rufino fala dele como se também fosse
propriedade dela. Sem rancor, com gratidão. Interessante, senhor Gonçalves. A Idade Média está viva aqui”.
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quanto a seu enfrentamento superar inclusive o que ele tem com Moreira César: “Porque

aunque él sea una rata y usted un caballero, preferiré siempre a un jacobino que a un

monárquico. Somos enemigos, Barón, no lo olvide”. (VARGAS LLOSA, 1981, p241)70

Alguns autores como Nittschack (2011) argumentam que é neste romance que se

completa o giro ideológico de Vargas Llosa, de socialista militante a liberal primeiro e

neoliberal depois. Segundo ele, não só o conteúdo como também a poética são dominados por

uma virada que coloca o individual e o subjetivo acima do histórico e social. Num sentido

semelhante, Ángel Rama, a partir de uma posição de esquerda, considera que Vargas Llosa

não consegue compreender as condições objetivas, culturais e econômicas, com base na

estrutura de classes, que alimentaram o levante de Canudos. Para Seymor Menton (1992,

p.812), “[...] resulta ser el barón de Cañabrava, hacendado que se identifica con el camaleón.

Con este personaje, Vargas Llosa justifica el cambio de su propia ideología de socialista a

capitalista”71. Concordamos com essas ideias e pensamos que é no Barão de Canabrava que

esta poética fica exposta com maior clareza, embora não creiamos que seja possível fazer uma

redução simplista das características complexas da personagem.

A personagem, com grande aporte de elementos ficcionais, está baseada na figura de

Cícero Dantas Martins, o Barão de Jeremoabo, grande latifundiário e político da Bahia. De

destacada participação pública durante os últimos anos do Império, Dantas Martins teve

importante envolvimento em política a partir do surgimento da República, sempre visando a

defesa dos seus interesses. Dele fala assim Álvaro Pinto Dantas de Carvalho Júnior (2000,

p.176):

Dentro da primeira fase da vida política de Jeremoabo na república (1889-
1893) chamamos a atenção para o período que vai de 15 de novembro de
1889 a 5 de fevereiro de 1891. Nesse ínterim o barão de Jeremoabo, como os
demais políticos, se sentiu muito inseguro em relação a construção da nova
ordem. Ficou sem prumo. Sabia que não tinha perdido sua influência política
eleitoral, mas ficou confuso em relação a que direção ia canaliza-la.
(CARVALHO JUNIOR, 2000, p. 176)

Não são muitas mais as semelhanças que guarda Canabrava com Jeremoabo, pois o

escritor peruano não utilizou quase nenhum elemento biográfico do último para compor sua

personagem. O sucesso que teve na construção dessa personagem está muito bem

representado na Rua do Novo Canudos que leva o nome de Canabrava em vez do Jeremoabo

(dois nomes de localidades muito próximas da localidade de Belo Monte.

70 “Porque embora ele seja um rato e você um cavalheiro, preterirei sempre a um jacobino que a um monárquico.
Somos inimigos, Barão, não o esqueça”.
71 Resulta ser o Barão de Canabrava, fazendeiro que se identifica com o camaleão. Com essa personagem,
Vargas Llosa justifica a mudança da sua própria ideologia de socialista a capitalista”.
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Diferentemente de Galileo Gall, que aparece logo no primeiro capítulo do primeiro

livro, a personagem do Barão não entra em cena até o terceiro livro. Quase metade do

romance transcorre até que o leitor tenha contato com tão nobre figura. Apesar disso, vamos

conhecendo o Barão, suas características e suas propriedades, através da fala de outros

personagens.

Se considerarmos Canudos como uma revolta popular, dos oprimidos contra seus

opressores, então a figura do latifundiário deveria obrigatoriamente ser o vilão da história.  E,

nas primeiras oportunidades em que se fala dele, a narrativa até permite que o leitor se forme

essa impressão. Epaminondas Gonçalves diz a Gall que nem pense em tentar publicar seu

anuncio no Diário da Bahia – “Es del Barón de Cañabrava, el dueño de Canudos. Terminaría

usted en la cárcel” (VARGAS LLOSA, 1981, p. 19)72 –, criando o perfil de um homem muito

poderoso e assustador. Na seguinte menção ao nome do barão, ele aparece oferecendo

dinheiro pela cabeça de João Satã, que tinha matado a irmã do cavaleiro Gumucio; em outra

passagem, Gall se refere a ele como “o homem mais poderoso destas latitudes”; Epaminondas

Gonçalves fala para Gall da “ditadura do Barão de Canabrava”; ou seja, tudo que conhecemos

dele nos prepara para que seja um vilão temível.

Quando já está quase formada no leitor aquela ideia do senhor feudal medieval,

“personagem antediluviano” segundo dissera Gall sem sequer conhece-lo, aparece Jurema

para começar a produzir as complexas características que conformam a personagem do Barão

de Canabrava.

– Pero, además, Canudos es del Barón y el Barón siempre nos ha ayudado –
dice Jurema –. Esta casa, esta tierra, estos carneros los tenemos gracias al
Barón. Usted defiende a los yagunzos, quiere ayudarlos. Llevarlo a Canudos
es como ayudarlos a ellos. ¿Cree usted que al Barón le gustaría que Rufino
ayude a los ladrones de su hacienda? (VARGAS LLOSA, 1981, p. 97).73

Sem que ele ainda apareça em cena, temos mais um testemunho sobre o Barão no

artigo jornalístico de Míope onde se recolhe a opinião do Presidente da Assembleia

Legislativa afirmando que o Barão é um “[...] prohombre bahiano gracias a quien este Estado

tenía carreteras, ferrocarriles, puentes, hospitales de Beneficencia, escuelas y multitud de

obras públicas” (VARGAS LLOSA, 1981, p. 132)74. A imagem da personagem vai entrando

assim no espaço que, para ele, tinha disposto seu criador, uma figura cheia de contradições,

72 “É do Barão de Canabrava, o dono de Canudos. Acabaria você na cadeia”.
73 “– Mas, além disso, Canudos é do Barão e o Barão sempre nos ajudou – diz Jurema – Esta casa, esta terra,
estes carneiros, agradecemos ao Barão. Você defende os jagunços, quer ajudá-los. Levá-lo a Canudos é como
ajudá-los. Você crê que o Barão gostaria que Rufino ajudasse os ladrões de sua fazenda”?
74 “[...] pró-homem baiano graças a quem este Estado tinha carreteiras, ferrovias, pontes, hospitais de
Beneficência, escolas e uma porção de obras públicas”.
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que representa um statu quo que resiste a ser derrotado e que ainda possui uma boa parcela de

poder, mesmo na hora do seu ocaso.

A primeira aparição do Barão, chegando de navio de sua viagem pela Europa, oferece

uma visão que se aproxima do que se seguirá no romance, um grande líder atravessando

momentos de decadência. O seu primeiro movimento político é uma amostra de

maquiavelismo: ele ordena que seu partido apoie a missão de Moreira César. O Barão é capaz

de ser gentil e amável com seus opositores declarados para conservar alguma parte do seu

poder.

Até os inimigos declarados do Barão admiram sua capacidade política, como a

descreve a crítica peruana Giulia De Sarlo, seu gatopardismo, “[...] es difícil no pensar em una

feliz interferencia entre la creación del personaje del barón y la figura del inolvidable príncipe

de Salina protagonista de la novela Il Gattopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa”. (DE

SARLO, 2012, p. 6)75.

– Eso significa que el Barón es más inteligente que sus amigos – dice –. No
podía impedir que Río interviniera en un caso flagrante de insurrección.
Entonces, opta por el patriotismo, para que los republicanos no lo desplacen.
Distraer y confundir por ahora para intentar después otro zarpazo. El Barón
tiene buena escuela: la escuela inglesa, señores. (VARGAS LLOSA, 1981,
p. 172).76

O Barão começa, então, a exibir as qualidades britânicas a que Vargas Llosa se refere.

Quando Gumucio relata afobado as dificuldades que seu partido tem passado na ausência do

líder, o Barão responde com graça que é falta de educação falar de política na frente das

mulheres, embora a Baronesa demonstre, depois, possuir muita informação e compartilhar os

pontos de vista do seu marido. Esse é o gentleman que Vargas Llosa propõe como pessoa

equilibrada, mas é o mesmo que autoriza Rufino a assassinar Jurema, a esposa que o traiu.

O Barão de Canabrava é um conservador, deseja conservar as coisas como estão no

seu próprio interesse, mas também faz isso convencido de que seja o melhor para a sociedade.

–Esta gente no roba ni mata ni incendia cuando sienten un orden,
cuando ven que el mundo está organizado, porque nadie sabe mejor
que ellos respetar las jerarquías – dijo el Barón, con voz firme – Pero la
República destruyó nuestro sistema con leyes impracticables, sustituyendo

75 “É difícil não pensar numa feliz interferência entre a criação da personagem do Barão e a figura do
inesquecível príncipe de Salina, protagonista do romance Il Gatopardo de Giuseppe Tomasi de Lampedusa
“.(DE SARLO, 2012, p. 6)
76 “– Isso significa que o Barão é mais inteligente que seus amigos – diz – Não podia impedir que o Rio
interviesse em um caso flagrante de insurreição. Então, opta pelo patriotismo, para que os republicanos não o
desloquem. Distrair e confundir por hora, para tentar depois outro arranhão. O Barão tem boa escola: a escola
inglesa, senhores”.
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el principio de la obediencia por el de los entusiasmos infundados. Un error
del Mariscal Floriano, Coronel, porque el ideal social radica en la
tranquilidad, no en el entusiasmo. (VARGAS LLOSA, 1981, p. 211)77

Para o Barão, a maioria dos implicados no conflito é de idealistas, referindo-se

diretamente assim tanto a Galileo Gall como a Moreira César.  Os jagunços seriam um tipo de

alucinados, coitados, e ele reconhece que contribuiu com suprimentos para alimentar os

moradores do arraial em troca de não ser agredido.

Os capangas do Barão capturam Galileo Gall e ele tem a oportunidade de desmentir

todas as coisas que Epaminondas Gonçalves disse sobre ele. Em lugar disso, deixa escapar o

anarquista e ainda coloca um guia para que o leve a Canudos, brinca com ele como um gato

com um pequeno ratinho.

– Tengo curiosidad por saber qué fue de él – dijo el Barón –. Por saber quién
lo mató. ¿El guía, para no llevarlo hasta Canudos? ¿Los yagunzos, para
robarle? ¿O Moreira César? [...] El pobre diablo estaba convencido que
Canudos es la fraternidad universal, el paraíso materialista, hablaba de los
yagunzos como de correligionarios políticos. Era imposible no sentir ternura
por él. (VARGAS LLOSA, 1981, p.271-272).78

Numa última amostra das contradições e complexidades da personagem do Barão, ele

se deita no meio da noite na cama da mucama Sebastiana. Enquanto deixa fluir seus instintos

reprimidos por tanto tempo de fazer o que é considerado correto, ele lembra de Galileo Gall e

se considera igualado a ele nesse instante. As duas pontas do arco ideológico se encontram

finalmente nessa realidade erótica do desejo, da necessidade de amar.

Quem acorda esses sentimentos adormecidos é a testemunha, aquele que escreve, que

quer ser a memória dos fatos, a quem alguns associam a Euclides da Cunha e outros veem

como mais um expoente de uma personagem que se repete nas obras de Vargas Llosa, o

Homem-palavra, o Jornalista Míope.

77 “– Esta gente não rouba, nem mata, nem incendeia quando sentem uma ordem, quando veem que o mundo está
organizado, porque ninguém sabe melhor que eles respeitar as hierarquias – disse o Barão, com voz firme. – Mas
a República destruiu nosso sistema com leis impraticáveis, substituindo o princípio da obediência pelo dos
entusiasmos sem fundamento. Um engano do Marechal Floriano, Coronel, porque o ideal social radica na
tranquilidade, não no entusiasmo”.
78 “– Tenho curiosidade para saber o que fizeram dele – disse o Barão. – Para saber quem o matou.  Foi o Guia,
para não o levar até Canudos? Os jagunços, para roubá-lo? Ou Moreira César? [...] O pobre diabo estava
convencido de que Canudos é a fraternidade universal, o paraíso materialista, falava dos jagunços como de
correligionários políticos. Era impossível não sentir ternura por ele”.
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3.4 O JORNALISTA MÍOPE

Destacamos anteriormente, dentro das personagens onde o ficcional supera o registro

historiográfico, Galileo Gall e o Barão de Canabrava, pela oposição ideológica das duas

figuras e sua importância na construção do posicionamento político do romance. Quanto à

organização narrativa da obra, porém, a criação da personagem do Jornalista Míope é mais

significativa ainda que as dos outros dois, pois é através dele que o autor consegue amalgamar

todos os atores da trama num denominador comum. Todas as personagens significativas do

romance têm algum contato direto ou indireto com o Jornalista.

Falamos extensamente da influência, confessada por ele mesmo, da obra de Flaubert

na concepção romanesca de Vargas Llosa. Na personagem do Jornalista, podemos observar

também a menos divulgada presença das características habituais das personagens de outro

grande romancista francês do século XIX, Victor Hugo. Como afirma Marie-Madeleine

Gladieu, “[...] el periodista míope deseaba ser el Hugo brasileño en La guerra del fin del

mundo”  (GLADIEU, 1994, p.58)79. Mas o Jornalista não somente deseja emular o escritor

francês como também se enxerga a si próprio como um herói-monstro hugolano.

Él también era monstruo, tullido, inválido, anormal. No era accidente que
estuviese donde habían venido a congregarse los tullidos, los desgraciados,
los anormales, los sufridos del mundo. Era inevitable pues era uno de
ellos.(VARGAS LLOSA, 1981, p.451).80

A importância que a informação veiculada pela imprensa teve no desenvolvimento do

conflito canudiano foi destacada por numerosos autores. Lícia Soares de Souza (2008, p.368)

afirma que “[...] esse projeto comunicacional do ciclo canudiano, fundado por Euclides, tem

por objeto não os significados, mas a significação, isto é, um conjunto de relações

responsáveis pelo sentido dos textos que são produzidos pelos ajustamentos entre produção e

recepção”. A personagem do Jornalista Míope é a forma que escolheu Vargas Llosa para

representar essa função formadora de consenso e verossimilhança. Por intermédio dele,

apresenta a realidade como sendo construída, “ajustada” através do discurso: “Algunos de

79 “O jornalista míope desejava ser o Hugo brasileiro em A Guerra do Fim do Mundo”
80 Ele também era monstro, tolhido, inválido, anormal. Não era acidente que estivesse onde tinham vindo a
congregar-se os tolhidos, os desgraçados, os anormais, os sofridos do mundo. Era inevitável, pois era um deles”.
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esos adjetivos eran míos. No sólo los escribí. Los creía, también.” (VARGAS LLOSA, 1981,

p. 341)81.

A personagem do homem-palavra carrega a representação da realidade narrativa, da

mesma forma em que, durante o conflito histórico, as declarações da imprensa foram

responsáveis pela percepção que teve a sociedade sobre os motivos da revolta sertaneja. O

Jornalista Míope tem laços com todas as partes envolvidas e, a partir deles, no final do

romance, ele vai declarar sua intenção de ser quem escreva uma versão definitiva dos

acontecimentos para evitar o esquecimento.  Esse relato será apresentado como o resultado de

uma grande subjetividade, a miopia do jornalista faz alusão a sua incapacidade de observar a

realidade à distancia, como afirma Angela Gutiérrez (1996, p.183):

Se, mais tarde, sobrevivente da guerra, o Jornalista Míope pensa escrever um
livro, será como testemunho de uma realidade que não viu. Contará o que lhe
contaram. De alguma forma o Jornalista Míope lembra Euclides Da Cunha,
que manteve sua visão míope da realidade da Campanha de Canudos,
enquanto a observou como correspondente de jornal e, que, somente depois,
no trabalho solitário da escrita, pôde ter a sua visão de epifania da
Campanha. (GUTIERREZ, 1996, p.183).

O Jornalista Míope lembra, nesse sentido, a ideia do escritor que consegue chegar

próximo da realidade somente na solidão, perante a folha de papel em branco. Existe amplo

consenso entre a crítica em associar, com faz Gutiérrez, o Jornalista com Euclides, embora

muitos dos elementos presentes na personagem encontrem também correspondência na

própria visão do autor sobre o conflito.

Assim como acontece com Galileo Gall e o Barão de Canabrava, o Jornalista Míope

não é uma personagem plana. Ele tem um desenvolvimento ao longo do romance: desde um

cético puro, escritor mercenário que vende sua pena a quem paga melhor, até um idealista

apaixonado por uma mulher que jura não deixar que as atrocidades cometidas em Belo Monte

sejam abandonadas ao esquecimento.

Está presente no romance desde o primeiro capítulo e faz sua aparição quando Galileo

Gall tenta publicar um anúncio no Jornal de Notícias apoiando os rebeldes de Canudos.

Desde o começo, mostra a importância da informação, ele conhece o escocês e informa ao seu

chefe, Epaminondas Gonçalves, sobre a paixão do estrangeiro pela frenologia.

Já no segundo encontro com Epaminondas, o Jornalista é representado com suas

características de monstro hugoliano, com grossos óculos sem os quais não enxerga nada e

81 “Alguns desses adjetivos eram meus. Não somente os escrevia. Acreditava neles, também”.
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ataques de espirros incontroláveis. Ficamos sabendo que antes trabalhava para o Barão e,

dessa forma, no primeiro capítulo, ele fica conectado com Gall, Canabrava e Gonçalves e, em

seguida, pede permissão para acompanhar Moreira César, chegando então a conhecer também

o Conselheiro. Por isso o Jornalista é a personagem amálgama entre os principais adversários

do romance, círculo que se completa com sua paixão por Jurema, a mulher que custou a vida a

Rufino e ao próprio Galileo Gall.

Remarquons avant toute chose que le paratexte est particulièrement riche
puisque le lecteur doit franchir six niveaux differents avant de pouvoir lire
Le compte rendu de la sèance Du parlement de Bahia que fait l’object de de
l’article. (SOURP, 2008, p. 156)82

No primeiro nível, está o texto “Un Brasil Unido, Una Nación Fuerte”; não se sabe a

que faz alusão este slogan, até que, na linha seguinte, se lê: “Jornal de Noticias (propietario

Epaminondas Gonçalves)” e, neste segundo nível, se compreende que o texto que vem a

seguir pretende ser a reprodução de uma página do Jornal. A linha seguinte informa sobre a

derrota da expedição Febrônio de Brito, informação que o leitor precisa ter para compreender

o conteúdo, para somente então falar das acusações do Partido Republicano Progressista

contra o Partido Autonomista (do Barão de Canabrava). O assunto em questão é a aparição do

cadáver do “agente inglês” e o artigo escrito pelo Jornalista Míope ( isto é uma dedução que o

leitor deve fazer) relata as discussões que tiveram lugar na sessão do Parlamento da Bahia.

A função da imprensa, como elemento capaz de torcer o rumo da opinião pública, é

destacada especialmente pelo romance de Vargas Llosa, e o Jornalista Míope, com seu

percurso, é uma boa representação dessas mudanças. No segundo livro, quando escreve essa

crônica, o Jornalista ainda é um fiel vassalo de Epaminondas Gonçalves: “No hay que agregar

ni quitar uma coma” (VARGAS LLOSA, 1981, p. 139)83 – exclama o dono do Jornal quando

acaba de ler o artigo, a voz do Jornalismo não é uma voz própria, ela é supervisionada pelos

donos da estrutura política que sustenta a imprensa.

82 “Destacamos, em primeiro lugar, que o paratexto é particularmente rico porque o leitor deve passar seis níveis
diferentes antes de poder ler a ata da sessão do Parlamento da Bahia, que é o objeto do artigo”.
83 “Não precisa botar nem tirar uma vírgula”.

No segundo capítulo do livro II, encontramos um exemplo de metanarrativa muito

interessante cuja autoria se adjudica ao Jornalista Míope.  O leitor do romance se defronta,

sem maiores preâmbulos, com um texto que deve decifrar primeiro antes de poder aceder ao

sentido do conteúdo nele manifesto. Como explica Claire Sourp:



103

A própria identidade do jornalista aparece em dúvida pela falta de uma definição

política “No sé qué soy, señor [...] no tengo ideas políticas ni me interesa la política.”

(VARGAS LLOSA, 1981, p. 140)84. Mais por um sentimento de admiração pela fama de

Moreira César que por afinidade política (que não tem por ninguém), pede para fazer parte da

expedição a Canudos do Coronel gaúcho.  A partir desse momento, muitas das informações

que o leitor tem sobre a intimidade do comando do exército chegam através do testemunho do

jornalista.

Somente quando presencia a degola de prisioneiros ordenada por Moreira César é que

sente que o conflito começou para ele e se pergunta se aquilo é a guerra. Os vivas ao

Conselheiro, dadas pelo velho sentenciado na hora da morte, fazem com que o Jornalista

pense se verdadeiramente são todos esses camponeses “o inimigo” tão temido.

O espírito inquieto do jornalista o leva a testemunhar o encontro entre Moreira César e

o Barão. Nessa oportunidade, Vargas Llosa novamente utiliza essa personagem para pôr em

relevo a diferente opinião que têm da imprensa o totalitarismo militar e o liberalismo

conservador, pois nenhum dos dois gosta de pensadores livres. Para Canabrava, a imprensa é

uma fofoqueira, que entra onde não é convidada, e, para o Coronel, é perigosa, mas um mal

necessário.

Quando o pároco de Cumbe, o Padre Joaquim, é torturado por Moreira César, as

convicções do Jornalista começam a mudar, pois esse homem que ele tem na sua frente não é

perigoso e não parece “inimigo”. Na sua fala, aparece pela primeira vez: “No entendemos lo

que pasa en Canudos[...] Es más complicado, más confuso de lo que creia”(VARGAS

LLOSA, 1981, p. 250)85.

O Jornalista se transforma, nos capítulos seguintes, num cronista descarnado das

atrocidades da guerra. Os fragmentos em que o leitor observa a guerra de dentro, da

perspectiva do exército, estão carregados de um clima de umidade, de tragédia, de falta de

organização. O caos é total na cena em que descreve a agonia do Coronel Moreira César,

quando toma nota, já sem seu tabuleiro e sua tinta, do último pronunciamento do chefe

militar.

Na confusão que se segue à morte do Coronel, o Jornalista começa a correr sem rumo,

consegue resgatar o Padre Joaquim, manietado pelos soldados e observa as crueldades com

que os jagunços revidam as que sofreram nas mãos do exército. Tentando fugir na direção de

Belo Monte, perde definitivamente seus óculos. Esta viagem fantasmal, sem enxergar nem

84 “Não sei o que sou, senhor [...] Não tenho ideias políticas nem me interessa a política” .
85 “Não entendemos o que acontece em Canudos [...] É mais complexo, mais confuso do que eu acreditava”.
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meio palmo, é a parábola da suposta “miopia” de Euclides da Cunha, que somente conseguiu

entender o conflito depois de abandonar o teatro de operações.

Finalmente, no seu encontro com o Barão consegue transmitir claramente a posição do

autor sobre a imprensa e a importância que tem a narrativa dos acontecimentos.  Qualquer

revolução pode existir, mas, se ela não for narrada, contada novamente, ela vai tender a

desaparecer.

–¿Canudos? – murmuró el Barón –. Epaminondas hace bien en querer que
no se hable de esa historia. Olvidémosla, es lo mejor. Es un episodio
desgraciado, turbio, confuso. No sirve. La historia debe ser instructiva,
ejemplar. En esa guerra nadie se cubrió de gloria.Y nadie entiende lo que
pasó. Las gentes han decidido bajar una cortina. Es sabio, es saludable.

– No permitiré que se olviden – dijo el periodista, mirándolo con la dudosa
fijeza de su mirada–. Es una promesa que he hecho. [...]

–¿Como? – dijo, porque sí, para llenar el vacío.

–De la única manera que se conservan las cosas –oyó gruñir al visitante –.
Escribiéndolas. (VARGAS LLOSA, 1981, p. 341).86

Com paciência de oleiro, o Jornalista vai reconstruindo, nessa série de entrevistas com

o Barão, todos os pontos que puderam ter ficado escuros quanto à interpretação das

verdadeiras motivações e os movimentos que tiveram lugar no arraial de Belo Monte. As

lideranças, a personalidade do Conselheiro, a participação de religiosos, de índios, a oposição

do Conselheiro ao Censo, tudo é analisado e recontado por esta testemunha privilegiada.

A polifonia do romance é conservada minuciosamente em cada detalhe. Através do

diálogo com o Barão é que o leitor toma conhecimento pleno da forma em que nasceu o amor

entre Jurema e o Jornalista Míope. No meio da tragédia, o amor; no meio das mentiras, a

verdade.

3.5 OS JAGUNÇOS

A construção romanesca de Mario Vargas Llosa consegue, através das personagens

dos jagunços, derrubar a ideia existente sobre os jagunços como um grupo de fanáticos

86 “– Canudos? – murmurou o Barão –. Epaminondas faz bem em querer que não se fale dessa história. Esquecê-
la, é o melhor. É um episódio desgraçado, turvo, confuso. Não serve. A história deve ser instrutiva, exemplar.
Nessa guerra, ninguém ficou coberto de gloria. E ninguém entende o que se passou. As pessoas decidiram virar a
página. É sábio, é saudável./ – Nâo permitirei que se esqueçam – disse o Jornalista, olhando-o com a duvidosa
fixidez do seu olhar –. É uma promessa que eu fiz. [...]/–Como? – disse, porque sim, para preencher o vazio/–Da
única maneira que se conservam as coisas – rosnou para o visitante—. Escrevendo sobre elas”.
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uniformizados, cegos seguidores do Conselheiro, espalhada pela narrativa euclidiana.  Cada

um deles tem sua história e suas motivações, são pessoas reais que procuram soluções reais

para os seus conflitos. A vocação polifônica encontra, no desenvolvimento das personagens

dos jagunços, um espaço privilegiado de realização.

O primeiro livro é praticamente dedicado ao racconto, utilizando a técnica do flash

back das vidas das personagens secundárias. Algumas vezes, conhecemos o passado dos

protagonistas mesmo antes de conhecer sua articulação no conflito principal. As personagens

dos jagunços não são muito complexas quanto à evolução que possam apresentar no decorrer

do romance, mas todos eles apresentam, no mínimo, uma grande mudança entre o que eram

antes de conhecer o Conselheiro e aquilo em que se transformaram depois.

A personagem do Beato (ou “Beatito” no original) serve para representar as

contradições que a vocação religiosa põe de manifesto na guerra no Sertão. Um menino órfão,

que vive da caridade no seu pequeno povoado, descobre que, apesar da sua imensa fé, nunca

poderá ser ordenado sacerdote, por ser filho natural.

Quando conhece o Conselheiro, seu desejo é segui-lo, mas este não o admite, é muito

jovem. Ante a insistência do Beato, Antônio Maciel pergunta-lhe se ama tanto a Deus para

fazer o sacrifício da própria dor. Ante a afirmativa, tira um arame que leva na cintura ferindo

sua carne e o entrega ao Beato, que o coloca sem hesitar.

Excluído pelos preconceitos da estrutura religiosa, o Beato se constrói como uma

liderança comunitária em Canudos, ensinando as questões da Bíblia aos habitantes, fazendo

uma forte amizade com Antônio Vilanova, o comerciante, e organizando do ponto de vista

prático a vida cotidiana no arraial. Esses são os tipos que chegam perto do Conselheiro,

talentos rejeitados pela sociedade, idealistas, pessoas com a potencialidade de construir uma

comunidade melhor e mais justa. Nas personagens secundárias Vargas Llosa dá impulso a

essa interpretação idealista de Canudos.

.
La diversidad humana coexistía en Canudos sin violencia, en medio de una
solidaridad fraterna y un clima de exaltación que los elegidos no habían
conocido. Se sentían verdaderamente ricos de ser pobres, hijos de Dios,
privilegiados, como se los decía cada tarde el hombre del manto lleno de
agujeros.(VARGAS LLOSA, 1981, p. 94).87

Dessa forma, o Beato se transforma no braço direito do Conselheiro e organiza a

chegada de pessoas e sua permanência dentro do arraial. Consegue se sobrepor a suas

87 “A diversidade humana coexistia em Canudos sem violência, em meio a uma solidariedade fraterna e um
clima de exaltação que os escolhidos não tinham conhecido. Sentiam-se verdadeiramente ricos, de serem pobres,
filhos de Deus, privilegiados, como lhes dizia cada tarde o homem do manto cheio de buracos”.
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limitações: “[…] aunque débil, tenía un espíritu lo bastante fuerte para que nadie notara las

flaquezas de su carne” (VARGAS LLOSA, 1981, p.226)88.

O perfil do martírio e da inocência do Beatito se completa com a morte do

Conselheiro. No momento da passagem e nos rituais que acompanham o sepultamento do

corpo, ele é figura essencial na trama. Depois, protagoniza uma falsa trégua, que ninguém

compreende, mas permite a saída das crianças, dos velhos e das mulheres. Ele próprio volta

para continuar lutando.

Quando o exército finalmente entra em Canudos, o Beato é feito cativo e, por meio de

torturas, conseguem que ele indique a localização exata do corpo do Conselheiro. Antes de

cortar a cabeça de Antonio Maciel para enviá-la ao Doutor Nina Rodríguez, os militares

procedem à degola do Beato “y lo arrojaron a la fosa donde devolvieron el cadáver sin cabeza

del Consejero” (VARGAS LLOSA, 1981, p. 432)89.

A personagem de João Grande serve a Vargas Llosa para trazer à tona a questão da

escravidão e da participação da população afrodescendente, que se encontrava livre após a

Abolição, nas lutas da Canudos. A descrição do sertanejo, ideal da raça brasileira feita por

Euclides, fez com que a participação dos negros tivesse uma representação aquém da

realidade da sua importância histórica. Se considerarmos que Bahia era um dos Estados que

tinha maior concentração de trabalho escravo e que a Lei Áurea era um fato muito recente na

época da guerra, devemos entender que a participação da população que fora escravizada no

apoio ao Conselheiro foi muito importante. Basta observar as fotografias tomadas por Flávio

de Barros para se formar uma ideia melhor de quem eram os jagunços.

João Grande nasce sob o signo do determinismo e, no contexto do romance total que

não deixa cabos soltos, é apresentado como propriedade de um amigo do Barão, o cavaleiro

Gumucio, que o leitor já conhece.  Lembra a personagem de Capitães da Areia que, mesmo

sendo acolhido com todo  amor pela “senhora”, não pode deixar de ser fiel a si mesmo, a sua

raça e a sua natureza.

Denúncia gritante do racismo imperante na sociedade da época, João Grande é o

resultado de uma “combinação de exemplares”, um “magnífico produto”.  A irmã solteira do

cavaleiro adota o menino como se fosse um filho e o cria com os maiores cuidados, deixando

até que ele durma no quarto com ela. Numa tarde qualquer, num passeio e sem que nada o

justifique, João Grande assassinou a sua dona com crueldade máxima e temível frieza.

88 “[...] embora débil, tinha o espírito forte o bastante para que ninguém notasse as fraquezas da sua carne”.
89 “E o jogaram na fossa para onde devolveram o cadáver sem cabeça do Conselheiro”.
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Depois de algum tempo de ficar escondido das pessoas, João Grande conhece o

Conselheiro e o milagre se opera nele. Deixa de ter “o cão” no corpo e passa a ser uma das

lideranças mais importantes, chefe da Guarda Católica, encarregada de proteger o Santo. Ele

diz que não sabe nem quer mandar, transparece sua natureza nobre e a dureza com que foi

tratado pela vida. João Grande é um dos bravos que resistem até o fim à queda de Belo

Monte.

A figura de João Abade serve para representar a participação dos que logo seriam

chamados de “cangaceiros” na insurreição de Canudos. Em forma análoga à transformação

sofrida por João Grande, o Abade “apóstolo do senhor”, antes de fazer parte das filas do

Conselheiro, foi mais bem conhecido com João Satã.

A banda de João Satã assolava o Sertão, semeando desolação por onde passava. A

proto-história que Vargas Llosa conta, parece dar uma explicação a tanta violência. Um

menino órfão, criado pelos tios, testemunha como seus únicos guardadores são assassinados

por um alferes do exército. Vira cangaceiro e jura vingança. Cumpre sua promessa e um dia,

muitos anos depois, comanda um massacre na localidade de Custódia. A única sobrevivente

será logo a sua esposa, Catarina.

Talvez seja possível traçar nesse personagem, que tem um perfil semelhante ao de

Pajeú, a conexão entre a insurgência revolucionária e os delinquentes comuns. Essa relação

foi muito frutífera nos movimentos de guerrilhas dos anos sessenta e setenta, por isso sua

presença no relato de Vargas Llosa, que admitimos remeter, em forma quase constante, à

insurgência latino-americana, é uma representação dos antecedentes históricos desta

comunidade de interesses.

Antônio Vilanova é um dos jagunços de que se tem mais registro na historiografia, e,

segundo o romance, um dos poucos que sobreviveu à tragédia. Nesta personagem, é possível

observar o funcionamento da aliança entre uma classe de pequenos comerciantes e os

habitantes da roça, do Sertão. Em Antônio, também encontramos o mesmo tipo de experiência

mística no encontro com o Conselheiro, porém sua transformação pessoal não é tão radical, e

talvez seja isso que permite que a vida dele continue depois da derrota dos jagunços.

Ataliba Nogueira, na frente de outros historiadores, tem arguido, com insistência, a

favor da existência de uma avançada organização comercial da população de Belo Monte.

Segundo ele, em Canudos, as pessoas produziam suas próprias ferramentas e vestimentas;

além disso, existiria uma importante produção de couro de cabra que seria comercializado

com outras cidades baianas. Muitos contestaram tais declarações e o panorama do comércio

que oferece Vargas Llosa, principalmente por intermédio dos irmãos Vilanova, fica num meio
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termo onde existem grandes depósitos de provisões, mas não grandes volumes de produção

local.

O último dos personagens que recebe esse tratamento de narrar a história pessoal

prévia à participação no grupo do Conselheiro, é o Leão de Natuba.  Trata-se aqui de um caso

muito particular de homem-palavra, pois nele está colocada em destaque a função do escritor

como ser marginal, que vive somente para escrever.

Definitivamente uma criatura digna de Victor Hugo, nasceu com as pernas muito

curtas e a cabeça enorme. Nunca conseguiu andar em dois pés como os humanos, somente de

quatro patas, mas possuía uma enorme inteligência. Angela Gutiérrez ( 1996) se referiu a ele

como um ser “monstruoso”, que encontra um lugar de redenção entre os homens como

representante de uma entidade sacralizadora: a memória escrita do homem-santo.

Quanto aos outros jagunços, de modo geral, são personagens mais simples e com

menor protagonismo, com exceção de Pajeú, que não tem sua vida anterior narrada como os

outros, mas, em compensação, tem uma importância maior no desenvolvimento da trama.

Figura mítica da historiografia canudiana, Vargas Llosa o coloca como o grande estrategista

da guerra de guerrilha. Ele também é o encarregado de transmitir ao Barão a decisão de

queimar a fazenda de Calumbi.

Pajeú, o bravo jagunço, o assassino impiedoso, perdoa a vida de Rufino quando este

procura vingança contra Galileo Gall. Mais tarde, quando encontra os dois moribundos se

batendo por Jurema, também deixa as coisas seguirem seu curso natural, sem intervir. O duro

coração começa finalmente a amolecer, quando uma ideia fixa invade sua mente, quando, no

meio do combate, não consegue deixar de pensar na mulher. Ele é, então, mais um

personagem que se apaixona por Jurema, a mais forte das mulheres do romance.

3.6 AS PERSONAGENS FEMININAS

Muito se debateram os críticos de Vargas Llosa para tentar chegar a um consenso

quanto a sua posição em relação ao lugar da mulher na sociedade. Seus romances, na maior

parte do tempo, não fazem mais do que refletir as situações existentes no tempo e no lugar de

que trata a trama. Quando ele descreve uma mulher que se encontra numa situação de

submissão no Sertão baiano, não quer dizer que concorde com tal quadro, mas simplesmente

que ele se verifica ou verificou no ambiente dos fatos que estão sendo relatados.
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O caso paradigmático dentro de La guerra del fin del mundo é a personagem de

Jurema. Espécie de amálgama entre vários personagens masculinos, ela transita por um

caminho que a conduz a uma libertação pessoal. Definitivamente, é uma personagem que

procura encontrar o amor como razão de viver.

Jurema, uma personagem com nome de flor do Sertão, aparece no romance como a

esposa do guia Rufino, um ser quase animalesco para Galileo Gall, que não consegue escrutar

as profundezas dos habitantes dos sertanejos, muito menos das mulheres.

No hay ni pizca de burla en sus palabras y tampoco en sus ojos cuando
Galileo Gall la mira, tratando de adivinar por su expresión cómo toma ella
esas habladurías. No lo averigua: la cara bruñida, alargada, apacible, es,
piensa, tan inescrutable como la de un indostano o un chino. (VARGAS
LLOSA, 1981, p. 97).90

Quebrando uma abstinência autoimposta de muitos anos, o frenólogo escocês perde o

controle, enfeitiçado pelo mistério de Jurema e a possui pela força. A imagem do estupro

voltará no romance na figura do Barão de Canabrava, e, neste machismo absurdo, os dois

oponentes ideológicos coincidem.  Como provavelmente acontece ainda em alguns lugares do

interior da Bahia, a mulher abusada não reclama, nem denuncia o abusador, antes pelo

contrário se sente culpada e a vergonha recai nela mesma. Sabendo que seu esposo não irá

mais aceitá-la depois de desonrada, ela se resigna a ter de acompanhar ao seu novo “dono”.

Jurema es la esposa de Rufino; pero no se trasluce amor de parte de ella en
esta relación, sino más bien sumisión, respeto y finalmente resignación. En
lo que respecta a Rufino, éste la considera una posesión importante; pero
posesión al fin pues su honra está depositada en ella.(LUNA ESCUDERO,
2001, p. 3).91

Quando Rufino e Gall finalmente se encontram e começam a luta que acabará com a

morte de ambos os seus “senhores”, Jurema é uma simples observadora. Se o escocês

vencesse, ela teria de continuar carregando o estigma do estupro, e, caso seu legítimo esposo,

Rufino, fosse o ganhador, o resultado era a morte certa para Jurema, adúltera, ainda que

contra a sua vontade.

90 “Não há nem pingo de brincadeira em suas palavras e tampouco em seus olhos quando Galileo Gall a olha,
tratando de adivinhar por sua expressão como ela encara esses falatórios. Não o averigua: a cara brunida,
alargada, aprazível, é, pensa, tão inescrutável como a de um indiano ou um chinês”.
91 “Jurema é a esposa de Rufino; mas não transluz amor da parte dela nesta relação, senão submissão, respeito e,
finalmente, resignação. No que diz respeito a Rufino, ele a considera uma posse importante; porém, posse ao
fim, pois sua honra está depositada nela”.
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O temível Pajeú observa a coragem dessa mulher e vai ficando apaixonado. Ele

poderia ser mais um abusador, porém ele agora é um soldado do Bom Jesus e só a teria se

fosse pelo casamento e como manda o Pai. Para sorte de Jurema, esse romance nunca chega a

começar, as urgências da guerra impedem Pajeú de consumar sua paixão.

E, no meio do caos, Jurema encontra o amor, na pessoa mais inesperada. O Jornalista

Míope, que pensava que nunca ia ter uma mulher, que só conhecia o sexo pago dos bordéis de

Salvador, declara seu amor a Jurema no meio da escuridão da guerra. Ela corresponde a seu

sentimento e ambos se amam sem importar o local nem a circunstância, se amam no mesmo

leito em que dorme também o anão, testemunha involuntária dessa paixão.

Dessa forma, Jurema representa o anseio de libertação da mulher, do direito da mulher

a ter sua liberdade e seus sentimentos levados em consideração. Poderíamos dizer que a

libertação de Jurema é uma das consequências positivas da guerra. Ela e o Jornalista Miope

são os dois personagens que exibem um desenvolvimento positivo como resultado do conflito.

Outra personagem feminina importante, que tem sua história prévia a Belo Monte

narrada separadamente, é Maria Quadrado, Superiora do Coro das Beatas, chamada também

de “Madre de los hombres”92. Nessa narrativa, o leitor fica sabendo de uma peregrinação

feita de Salvador a Monte Santo carregando uma cruz. No caminho, ela foi estuprada quatro

vezes, sentindo nojo e medo de engravidar nas três primeiras, mas uma forte compaixão pelo

último rapaz que a estuprou.

Depois de três dias caminhando, ela se estabelece numa gruta em Monte Santo, onde

ganha o respeito e a adoração dos moradores pela sua santidade. Quando o Conselheiro passa

pelo povoado, uma grande empatia surge entre eles e, a partir daquele encontro, Maria

Quadrado passa a acompanhar o líder de Canudos até seus últimos dias.

Quando já tinha lido meio romance, o leitor toma conhecimento, pelo relato que o

Jornalista faz ao Barão, que Maria Quadrado foi em verdade a “filhicida de Salvador”, uma

empregada doméstica que tinha afogado seu filhinho que chorava muito, com medo de que o

barulho da criança fosse motivo que justificasse sua demissão do emprego.

Novamente estamos perante uma personagem que se transforma pela ação do

movimento de Canudos e de uma mulher indefesa, que aceita as maiores brutalidades e

injustiças com naturalidade. A Madre Maria Quadrado representa o papel da virgem, da

mulher-mãe, de forma semelhante ao que acontece em outras obras de Vargas Llosa. Podemos

92 “Mãe dos homens”.
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ver aqui algum tipo de reflexo da relação do autor com a figura materna e os conflitos que o

autoritarismo masculino lhe causou durante a adolescência.

Outra personagem feminina interessante é Alejandrinha Correa, uma jovem de Cumbe

que mostrou condições de rabdomante desde pequena, conseguindo detectar os pontos onde se

deveria escavar para conseguir água. Essa habilidade, próxima da bruxaria, deixou a jovem

praticamente isolada da comunidade e da possibilidade de formar família ou conseguir

pretendente. Como consequência disso, Vargas Llosa enxerga certa naturalidade no fato de

ela ter se transformado na amante do Padre Joaquim, o pároco de Cumbe.

Fechando esta breve resenha das personagens femininas, devemos mencionar a

Baronesa Estela, a esposa do Barão de Canabrava. Aqui está representada a mulher de classe

alta, com todos os seus privilégios e também com todas as limitações que sua condição lhe

impõe.  Ela recebe presentes e o afeto da população toda, mas não é por ela própria senão por

respeito ao seu marido. O Barão desenvolve uma atitude paternalista, protecionista para com

ela, que a reduz a um ser sensível sem outras capacidades para ocupar mais que o segundo

lugar, o lugar de acompanhante.

–Es mala educación hablar de política ante las damas. ¿O ya no consideras a
Estela uma dama?

La Baronesa se rió, con una risa grácil y despreocupada, que la rejuvenecía.
Era de cabellos castaños y piel muy blanca, con unas manos de largos dedos
que se movían como pájaros. Ella y su mucama, una mujer morena, de
formas abundantes, miraban arrobadas el mar azul oscuro, el verde
fosforescente de las riberas y los tejados sangrientos. (VARGAS LLOSA,
1981, p. 162).93

Igual ao que acontece com outros personagens, a baronesa vai ganhando protagonismo

no decorrer do romance e tem uma intervenção importante nos diálogos ríspidos que

acontecem entre o Coronel Moreira César e seu marido, mostrando que, apesar da inocência

que lhe atribui seu esposo, é uma pessoa inteligente que apoia seu marido com conhecimento

de causa. Justamente esse comprometimento é colocado em primeiro plano como motivo da

queima da Fazenda de Calumbi pelos jagunços comandados por Pajeú. Estela não resiste ao

golpe emocional da perda e praticamente fica sem uso de razão, num estado de consciência

muito debilitada.

93 “–É má educação falar de política ante as damas. Ou já não considera Estela uma dama?/ Baronesa riu, com
uma risada grácil e despreocupada, que a rejuvenescia. Era de cabelos castanhos e pele muito branca, com umas
mãos de longos dedos que se moviam como pássaros. Ela e sua empregada, uma mulher morena de formas
abundantes, olhavam entusiasmadas o mar azul escuro, o verde fosforescente das ribeiras e os telhados
sangrentos”.
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Ante o panorama desolador da contemplação da sua esposa, num dos últimos capítulos

do romance, o Barão de Canabrava se deixa levar pelo desejo, em forma análoga a como

fizera Galileo Gall com Jurema, e mantém contato carnal com Sebastiana, a criada de Estela.

No momento em que o Barão está abusando de Sebastiana, Estela abre os olhos, observa

distante e aceita.

Pernilla Sövgren, da Universidade de Lundt, tem analisado as personagens femininas

de Vargas Llosa, colocando-as alternativamente como “meninas más” ou prostitutas ou

“meninas boas” ou mães virginais. Essa disjuntiva aparece de alguma forma nas mulheres de

La guerra del fin del mundo de forma análoga ao que acontece no restante da obra do autor

peruano.

Neste sentido, podemos realizar uma diferenciação entre as obras de juventude de

Vargas Llosa, em que o machismo está muito mais presente e as obras da maturidade, nas

quais outros pontos de vistas mais próximos de ideias feministas aparecem com nitidez. Como

dissemos no começo, La guerra del Fin del mundo deve ser considerada, no contexto da obra

de Vargas Llosa, como um momento especial de transição na linha criativa do autor. Talvez

por isso as personagens femininas conservem parte da carga de denúncia do machismo sem

ainda exibir as reivindicações que podem ser encontradas em personagens de romances

posteriores do escritor peruano.

Numa reportagem da Revista Hola, Mario Vargas Llosa declara sua posição a respeito

da mulher e do machismo:

Es tan difícil definir eso… Es muy importante que una mujer sea una mujer.
No creo que eso sea machista y, si es machista, pues tanto peor. A mí me
gustan las mujeres y, cuando las mujeres dejan de ser mujeres o sienten que
siendo mujeres se ven rebajadas y quieren renunciar a esa femineidad, yo me
desmoralizo y me deprimo. Pero también creo que ser femenina no está
reñido con una vida intelectual muy rica ni con una vida profesional intensa.
Que una mujer sea bonita no debe ser de ninguna manera un impedimento
para que esa mujer sea culta o sea sensible. Hay un tipo de gracia, de
elegancia, que está vinculado a la mujer y que es fundamental que exista,
aunque, hoy día, ese tipo de valores parezcan un poco obsoletos y
anticuados. Eso, a mí, me entristece. (PREYSLER, 1985, p.2).94

94 “É tão difícil definir isso… É muito importante que uma mulher seja uma mulher. Não acredito que isso seja
machista e, se é machista, tanto pior. Eu gosto das mulheres e, quando as mulheres deixam de ser mulheres, ou
sentem que sendo mulheres se veem rebaixadas e querem renunciar a essa feminidade, eu me desmoralizo e fico
deprimido. Mas também acredito que ser feminina não está ligado a uma vida intelectual muito rica nem com
uma vida profissional intensa. Que uma mulher seja bonita não deve ser de forma alguma um impedimento para
que essa mulher seja culta ou sensível. Há um tipo de graça, de elegância, que está vinculado à mulher e que é
fundamental que exista, embora, nos dias de hoje, esses valores pareçam um pouco obsoletos e antiquados. Isso
me entristece”.
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Muito podemos discutir sobre a preferência pelos personagens masculinos para

protagonistas do romance, mas o certo é que as mulheres têm ocupado seu espaço na narrativa

canudiana feita por Vargas Llosa e que seu retrato tenta, ao mesmo tempo, refletir a realidade

daquela época e transmitir a ideia de uma mulher que vai modificando seu papel dentro da

sociedade. Uma coisa é clara, no romance, quem tem a última palavra é uma mulher.

O imenso romance que Vargas Llosa constrói sobre os acontecimentos de Belo Monte,

finaliza com uma mulher, uma velhinha, sem dentes, a quem o Coronel Macedo pergunta por

João Abade. Reforçando a mitologia existente sobre o fim último do Conselheiro, e colocando

novamente em questão a veracidade das declarações das testemunhas, a velhinha coloca o

ponto final: “– Lo subieron al cielo unos arcángeles – dice, chasqueando la lengua – Yo los

ví.” (VARGAS LLOSA, 1981, p.531) 95.

95 “– Subiram-no ao céu uns arcanjos – diz, estalando a língua .–Eu os vi”.
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CONCLUSÕES

Na realização deste trabalho, partimos de um questionamento inicial que foi

conduzindo as linhas de análise sobre o romance: Por que um escritor peruano, que sempre

tinha escrito sobre seu próprio país, dedicaria tamanho esforço romanesco e histórico a um

acontecimento que teve lugar no Brasil em finais do século XIX?

Acreditamos que são múltiplas as respostas que encontramos e que, por esta via,

conseguimos distinguir os diferentes caminhos que, nas suas bifurcações, nos levam a La

guerra del fin del mundo. A principal chave interpretativa encontra-se nos estudos de Bakhtin,

o conflito de Canudos é um expoente do cronotopo das sublevações populares que são

esmagadas por um poder central esmagadoramente superior.

A estrutura cronotópica do conflito remete a tantas outras lutas que foram narradas

pela literatura ou pela história e até pela religião.  O oprimido se rebela contra o sistema e tem

relativo sucesso em organizar uma pequena comunidade resistente, os poderosos do mundo

nunca poderiam aceitar que tal coisa acontecesse, é um exemplo muito perigoso, e o castigo

deve ser exemplar. A necessidade de infringir um “castigo” aos simpatizantes do Conselheiro

faz parte permanentemente das declarações dos comandantes das expedições militares.

Do ponto de vista do cronotopo, então, a problemática do romance teria um escopo

universal e, como expusemos no trabalho, isso não é completamente fortuito na carreira de

um autor que procura atingir auditórios mais vastos. Contudo, o interesse pela luta sertaneja

tem um componente de latinoamericanismo que é muito forte e marcante.

Começando pelas declarações de Vargas Llosa sobre Os Sertões como “manual de

latinoamericanismo” e seguindo pelos numerosos outros casos em que a literatura da América

hispânica tratou de conflitos semelhantes, o enquadramento do conflito dentro do paradigma

das lutas do continente é inequívoco. O momento histórico, tanto da escrita como da

publicação do romance, oferece caminhos que levam a interpretar a relevância do romance em

relação aos levantamentos de insurgência popular, que aconteceram no continente americano

nas décadas de sessenta e setenta, e que foram esmagados pelas ditaduras que assolaram

nossos países na década de oitenta.

No cenário de um continente em chamas, o relato de um exército nacional esmagando

uma população nativa, como os sertanejos, não deixa de ser uma chamada de atenção. Os

seguidores do Conselheiro não são marxistas, não são narcotraficantes, não podem ser

desqualificados com nenhum dos epítetos que os militares treinados em West Point utilizavam
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para assassinar seu próprio povo. O romance de Vargas Llosa coloca inevitavelmente esta

questão no tapete novamente e, neste sentido, reacende o debate no seio da sociedade.

Quanto à posição de Vargas Llosa sobre o conflito, nossa análise parte do estudo da

trajetória política do escritor e, nesse sentido, entendemos que La guerra del fin del mundo

representa um momento de inflexão na sua linha ideológica. O romance é absolutamente

polifônico, todos os atores têm sua voz dentro do conflito e, neste caso, é completamente

compatível com a vocação libertária do autor peruano.

A análise que realizamos de biografia e da obra literária de Vargas Llosa não tem a

pretensão de constituir elemento explicativo do romance, mas, no conjunto polifônico de um

estúdio genealógico, traz elementos que podem ser considerados à luz da criação ficcional.  O

próprio escritor peruano utiliza a chave biográfica para dar uma versão de si mesmo, e este

recurso está muito presente na quase totalidade dos seus romances.

A relação de Vargas Llosa com seu pai é um elemento sumamente chamativo. Não são

muitas as pessoas que passaram pela experiência de acreditar que o progenitor tinha falecido

para depois descobrir que não era assim. Constitui certamente um agravante que “esse senhor

que era meu pai” fosse um repressor violento e autoritário.

Não podemos passar por alto a coincidência entre o pathos da autobiografia narrada no

livro El pez en el agua e o do romance aqui analisado: uma situação idílica sob a liderança do

patriarca-avô que acaba com a chegada do pai-exército. Também não podemos deixar de

notar que esta coincidência é obvia demais para que se trate de uma conexão inconsciente. O

escritor-demiurgo tem plena consciência do jogo do psicologismo e das linhas interpretativas

que suas declarações disparam; é ele próprio um experimentado crítico literário que

habilmente prediz e conduz os passos dos futuros pesquisadores.

O seu professado antimilitarismo também está retratado à perfeição na construção do

Moreira César e em outros detalhes da vida castrense, embora existam detalhes de

humanização que fortaleçam a complexidade das ideias e evitam o “romance de tese”. Na

personagem do Conselheiro, é possível detectar certa burla das ideias religiosas, mas nem por

isso deixam de ser cultuados o mistério e a devoção que a população tem pelo “santo”.

Em Galileo Gall é onde a crítica às posições da esquerda “revolucionária” aparece de

forma mais evidente. A ridicularização do escocês e a associação do seu pensamento com

ideias pseudocientíficas constitui a prova mais patente do que será a futura virada ideológica

de Vargas Llosa e, de alguma forma, um começo de justificativa para as posições políticas

que ele vinha sustentando desde o “caso Padilha”, quando se distanciou da Revolução

Cubana.
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Em contrapartida, a exaltação da figura do latifundiário Barão de Canabrava, reflete a

tolerância para com as debilidades da oligarquia nacional, e exibe, muitas vezes, o líder

conservador como uma vítima de poderes que o sobrepassam. Embora no testemunho que

escreveu para nós, Vargas Llosa diga que ele nunca foi um conservador, a indulgência com

que trata a personagem do Barão permite que desconfiemos das suas simpatias políticas.

A importância da imprensa, tanto no conflito de Canudos como, metaforicamente, no

momento atual da escrita da obra, está retratada à perfeição na figura do Jornalista Míope. O

correspondente do Jornal de Notícias é apenas um operário no sistema de formação de

opinião, mas, no final do romance, ele assume seu papel de lutador de porta-voz da história e

reafirma a importância que a narrativa tem na construção da memória coletiva.

O amplo leque de cores que conforma o bando dos seguidores do Conselheiro

confirma a vocação polifônica da obra e, ao mesmo tempo, reforça suas aspirações a

constituir o “romance total”, aquele que consegue refletir, num conjunto de páginas, a

totalidade dos matizes que compõem a natureza humana. Personagens vibrantes que, apesar

de não serem os protagonistas principais da trama, têm sempre um desenvolvimento pessoal

na diegese romanesca.

A valoração da mulher, como sujeito ativo na construção social, está presente nas

personagens femininas, embora as posições do escritor estejam longe de representar uma

defesa do feminismo mais radical. Parte da Comêdia Humana, o rol feminino participa

ativamente na construção desse universo tão particular que foi a guerra de Canudos.

Fizemos, então, uma leitura arquitetônica deste romance, considerando a

multiplicidade de obras que tratam da mesma temática e a forma em que eles se posicionaram.

Por isso escolhemos falar em “espelhos” da guerra. A obra de Vargas Llosa não oferece uma

visão única do conflito, senão muitas e variadas. Não pode ser “objetiva”, pois nenhum olhar

pode deixar de ser subjetivo. Mas os reflexos são muitos.  Repercute a visão do sertanejo, do

esquecido da sociedade, daquele que somente deseja viver em paz. Também está presente a

imagem que os poderosos têm desses conflitos, a forma em que seus interesses pessoais são

afetados pelos desejos de liberdade do povo.  Amor, religião, violência, fé, sexo, compaixão,

todos os sentimentos estão vivos e brilham cada um no seu tempo.

Uma obra ímpar, das mais importantes na produção do Prêmio Nobel de Literatura,

fala aos brasileiros da sua história, trazendo ecos de histórias de outros cantos do mundo; fala

ao mundo da história dos brasileiros consciente de que, nesse espelho, muitas outras histórias

se verão refletidas.
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