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Apresentação 

 

Jocelito Zalla 1 

 

 

O texto de Lucio Carvalho apresenta uma visada abrangente da lite-

ratura produzida no Rio Grande do Sul desde o século XIX, no intuito de 

discutir possibilidades de representação de elementos regionais, principal-

mente através da caracterização ficcional da estância de criação; que foi o 

núcleo da economia pecuária tradicional na região. Esse recorte temático 

permite a construção de um texto sintético. Breve, mas não por isso sim-

plista ou simplificador.  

Logo de início, se percebe a razão do feito. Para começar, Carvalho é 

leitor de historiadores profissionais, não necessariamente da literatura, 

ainda que tratem da produção e circulação de bens simbólicos. Entre os 

letrados citados, analistas ou críticos da literatura, também aparecem no-

mes atentos às condições sociais da representação literária. Assim, as 

leituras mobilizadas nos dois campos ajudam a construir uma espécie de 

“história-problema” literária, mais ou menos atenta à melhor historiogra-

fia científica de matriz francesa, a chamada escola dos Annales (de onde 

empresto o termo em aspas), mais ou menos tributário da análise literária 

comparativista com ambição de crítica transversal da cultura e do imagi-

nário, com forte presença de Erich Auerbach. Em suma, um problema de 

investigação em mente e um corpus selecionado de textos, bastante redu-

zido em relação à massa discursiva legada do passado, mas representativo 

de suas principais tendências. 

 
1 Doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Professor do Colégio de Aplicação, 
do Programa de Pós-Graduação em História e do Mestrado Profissional de Ensino de História, todos da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
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Dessa forma, desfilam entre os romances analisados alguns autores 

considerados importantes não apenas na produção local, e que sobrevive-

ram razoavelmente ao exame do tempo, como Erico Verissimo, além de 

nomes hoje esquecidos, mas que geraram impacto no campo e receberam 

a aprovação de seus pares contemporâneos, como Ivan Pedro de Martins. 

Isso sem descuidar das obras de dois contistas da Primeira República que 

estabeleceram, cada um a seu modo, parâmetros de produção de ficção e 

teses sobre a realidade regional: Simões Lopes Neto e Alcides Maya. Car-

valho também estabelece diálogos com comentadores consagrados, 

sabendo que – mesmo alguns ultrapassados como explicação histórica da 

literatura pelas pesquisas acadêmicas dos últimos vinte anos – eles conse-

guiram demarcar modalidades de leitura legítimas para as obras, como 

que inscrevendo novas temporalidades de significados nos textos (que tal-

vez ainda os acompanhem nos dias de hoje). Esse jogo de leituras e 

historicidades cruzadas tem a vantagem de apresentar aos leitores, em pa-

ralelo, uma história da escrita da história literária do Rio Grande do Sul. 

A argumentação convincente de Lucio Carvalho nos revela, em suas 

palavras, que “os escritores gaúchos mantiveram ao longo do séc. XX o 

espírito crítico em relação às condições econômico-sociais do meio rural 

do seu tempo e distanciaram-se, dessa maneira, do caráter romântico e 

passadista pelos quais muitas vezes são caracterizados na história literá-

ria”. Nesse sentido, seu trabalho contribui não somente para a 

problematização de alguns lugares comuns da historiografia da literatura, 

mas também para a compreensão da ação de literatos no debate público 

mais amplo, em contendas com outros grupos de intelectuais e, talvez, 

com parte da classe política. Tenho defendido há alguns anos que ao me-

nos uma corrente literária, mais aberta às contribuições da cultura letrada 

dos países vizinhos, que se inicia com Simões Lopes Neto e encontra 

grande espaço na obra de Erico Verissimo, se contrapõe ao discurso oficial 

de representação do passado e da região. Enquanto a historiografia tradi-

cional (pré-universitária), oriunda do campo político, celebrava a memória 

da elite de militares-estancieiros, essa corrente tomava como seus heróis 
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sujeitos populares, não apenas o gaúcho folk (bastante idealizado desde o 

romantismo oitocentista, é verdade), mas outros tipos e grupos ainda mais 

marginalizados e silenciados no processo de modernização da fronteira 

Sul: indígenas, negros e mulheres. 

O trabalho de Lucio Carvalho traz novos elementos para se pensar 

sobre esse processo, abordando, a partir do que identificou como “crise da 

representação rural”, facetas inexploradas pela investigação acadêmica re-

cente do fenômeno literário na nossa região. Ao mesmo tempo em que 

descontrói a ideia de literatura gaúcha como reflexo direto da ideologia 

política regionalista no estado, Carvalho reforça a compreensão da especi-

alização do trabalho intelectual de produção de memória histórica no Rio 

Grande do Sul, em que a ficção se mostrou uma ferramenta privilegiada 

de contestação do discurso oficial. Se uma parte da nossa literatura pode 

ser enquadrada naquilo que a geração crítica dos anos 1980 chamou de 

“ideologia do gauchismo”, Carvalho ajuda a mostrar que outra parte, tal-

vez maior, ou pelo menos mais relevante, ofereceu antídotos a esse 

conhecido artefato de dominação simbólica. 

Portanto, a história social da literatura e a ficção do Rio Grande do 

Sul ficam um pouco mais complexas depois deste trabalho. Torçamos para 

que seja apenas o início de uma extensa trajetória de investigação acadê-

mica na área. 

 



 

 

 

1 

 

Introdução 

 

 

Se literatura e história eventualmente inquirem uma à outra no sen-

tido de reestabelecer a compreensão do passado e suas representações 

muitas vezes noticiam o estado de espírito e condições materiais e objeti-

vas de uma época, como apregoam estudiosos como, por exemplo, o 

filósofo Paul Ricoeur, o historiador da cultura Roger Chartier e o filólogo 

Eric Auerbach, importa em primeiro lugar destacar que neste trabalho não 

será possível investigar-se em profundidade o tempo histórico de todos os 

autores mencionados. Em razão da larga abrangência necessária à apre-

ensão da literatura produzida no espaço de quase um século, um 

empreendimento assim consistiria em revisar não apenas as manifesta-

ções literárias, mas também a historiografia, fontes documentais e outros 

recursos de interesse ao esclarecimento. Será fundamental, por outro lado, 

realizar alguns recortes temáticos, temporais e inclusive de caráter biográ-

fico, dada a dificuldade de uma abordagem que implicasse num estudo 

mais exaustivo de fontes pessoais e documentais indisponíveis ou excessi-

vas ao que se pretende. 

Até mesmo porque as obras relacionadas referem-se mais a um pas-

sado imediato ou remoto do que o próprio tempo coincidente à sua 

publicação, aqui será tratado apenas o tempo correspondente à represen-

tação da situação econômica do ambiente rural realizada no romance rio-

grandense do século XX, gênero no qual a contextualização histórica das 

condições da vida rural surge melhor dimensionada. De todo o modo, por 

sua relevância no desenvolvimento literário do Rio Grande do Sul e por 

sua tradição local, a presença do conto certamente não será 
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menosprezada, ainda mais que se trata do gênero por meio do qual des-

pontaram dois dos autores gaúchos mais relevantes para o século e para a 

literatura posterior: Alcides Maya e João Simões Lopes Neto. 

Comparativamente, os achados literários serão relacionados aos da-

dos político-econômicos dos respectivos períodos a que se referem e que 

se encontram reportados tanto pela critica literária quanto pela análise 

historiográfica. Trata-se, portanto, de uma inversão do que normalmente 

se realiza no pareamento entre história e literatura, quando esta última é 

que normalmente presta-se a ser fonte do estudo da primeira. Neste tra-

balho, de outra forma, o que será avaliada é a verossimilhança que a 

literatura e seus autores têm emprestado, no Rio Grande do Sul, à repre-

sentação das estâncias tanto quanto unidade econômica como fonte de 

emanação política, verificadas principalmente nas publicações realizadas 

a partir do séc. XX. Além disto, serão analisadas tendências críticas a res-

peito da tradição literária regional e seus impasses mais contemporâneos.  

A hipótese central é a de que os escritores gaúchos mantiveram ao 

longo do séc. XX o espírito crítico em relação às condições econômico-so-

ciais do meio rural do seu tempo e distanciaram-se, dessa maneira, do 

caráter romântico e passadista pelos quais muitas vezes são caracterizados 

na história literária, sobretudo quando delimitados perenemente no que 

seria um regionalismo agônico e interminável. Deste modo, a ideia aqui 

será desvendar, na medida do possível, as razões pelas quais tais limites 

foram interpostos em relação a uma literatura que diz respeito a um con-

texto histórico-cultural muito amplo e cujos principais autores em 

nenhum momento colaboraram no recalque ou sublimação de suas carac-

terísticas. Muito pelo contrário, o que se procurará avaliar é o quanto os 

mais destacados escritores gaúchos trataram as características de seu 

tempo e a própria história de forma crítica e realista e se, por isso, podem 

ser tomados como intérpretes autênticos dos significados embutidos em 

toda a sua diversidade cultural e peculiaridades histórico-políticas. 

 



 

 

 

2 

 

Aproximação histórica na literatura rio-grandense 

 

 

Mesmo que não se deva presumir da representação literária uma 

exata descritividade dos ambientes sociais, porque evidentemente perme-

ada pelo imaginário autoral, tem sido pacífica a sua presença nos estudos 

historiográficos realizados no séc. XX, desde os trabalhos dos franceses 

reunidos em torno à Escola do Annales, nos anos 20, até os recentes tra-

balhos com as práticas e representações culturais. Tomando-se em conta, 

por exemplo, a noção expressa por Roger Chartier de que “a ficção é um 

discurso que ‘informa’ do real, mas não pretende representá-lo nem abo-

nar-se dele” (CHARTIER, 2017, p. 24) e a de que a história das narrativas 

importa de forma diversa, mas tanto quanto os fatos em si, cada vez mais 

os estudos bibliográficos e literários tornaram-se, como quer Peter Burke, 

“vizinhos próximos da história cultural” (BURKE, 2008, p. 171). Não se 

trata de assumir que a capacidade de documentar dos escritores possa ou 

deva ser plenamente realista e fidedigna, mas capacitada em comportar 

uma descrição e narratividade que permitam evocar o espírito de um de-

terminado momento, condições e valores em relação a uma localidade 

específica, não numa representação factual da história, mas dentro da 

perspectiva mimética proposta por Auerbach por meio do estudo da “re-

presentação literária da realidade” (AUERBACH, 2013, p. 20). 

De qualquer forma, trata-se de uma reconstrução que o autor literá-

rio realiza a partir de uma concepção tanto particular e subjetiva quanto 

conceitual e objetiva. Ricouer diria que esse desejo de reconstrução do au-

tor se deve ao fato de que "(...) a vida não é uma história, e só assume essa 

forma na medida em que lhe conferimos esse atributo" (RICOUER, p. 254), 
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portanto, seria ao narrá-la que a representação finalmente ganharia vida 

aos olhos dos demais.  

Nesse mesmo sentido, a historiadora Sandra Pesavento considera 

que  

 

"(...) para o historiador que se volta para a literatura o que conta na leitura do 

texto não é o seu valor de documento, testemunho de verdade ou autenticidade 

do fato, mas o seu valor de problema. O texto literário revela e insinua as ver-

dades da representação ou do simbólico através de fatos criados pela ficção 

(PESAVENTO, 2006, p.7)."  

 

E, a seguir, que  

 

"não apenas a literatura realista possa prestar-se às finalidades investigativas: 

mesmo a literatura que reinstala o tempo de um passado remoto ou aquela 

que projeta, ficcionalmente, a narrativa para o futuro são, também, testemu-

nhos do seu tempo" (PESAVENTO, 2006, p.7). 

 

Sem abrir mão completamente da investigação progressiva dos re-

gistros literários, ou seja, mantendo-se certa cronologia, importa 

considerar que não se está procurando confirmar ou prosseguir em uma 

abordagem historicista da literatura, mas apenas deseja flagrar-se aqui e 

ali o que Flavio Loureiro Chaves denominou como aquele "momento pri-

vilegiado em que as paralelas se cruzam e a ficção imaginária ilumina a 

realidade insatisfatória que lhe deu origem" (CHAVES, 1998, p. 9). Estes 

momentos evidentemente ocorrem de forma diversa nos diversos autores 

e também internamente aos textos, especialmente naquelas obras que 

abordam um lapso temporal maior.  

A opção por essa espécie de leitura não compete em inutilizar ou me-

nosprezar outras formas de abordagem historiográfica, sejam mais ou 

menos materialistas, no entanto atém-se a desvelar o retrato mais ou me-

nos realista que se pode extrair do romance rio-grandense, a literatura da 

qual Mario de Andrade em 1939 disse ser: "a que mais apresenta uma 

identidade de princípios, uma normalidade geral dentro do bom, uma 

consciência de cultura, uma igualdade intelectual e psicológica, que a torna 
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fortemente unida e louvável" (ANDRADE apud CESAR, 2006, p.21). É com 

base, portanto, na descrição das condições materiais e objetivas do ambi-

ente rural na literatura rio-grandense que se pretenderá realizar esta 

análise. 

É desde a transição do romance romântico do gaúcho alencariano e 

do Vaqueano de Apolinário Porto-Alegre ao primeiro realismo expresso 

em obra pouco reconhecida à época, Recordações Gaúchas de Luis Araujo 

Filho, que tem sido possível notar que, do ponto de vista humano, os es-

critores gaúchos, conforme aponta Antonio Hohlfeldt, têm escolhido "a 

figura típica do campeador ou do peão, e não a do estancieiro" 

(HOHLFELDT, 1982, p. 107). Quanto ao espaço geográfico, até meados dos 

anos 60 do séc. XX, ainda seria a região da Campanha o retrato por exce-

lência do interior rio-grandense, mesmo que sua relevância político-

econômica nesse período já houvesse declinado consideravelmente, e nela 

o espaço econômico da estância em progressivo contraste com a vida ur-

bana. Não se trata evidentemente de uma escolha exclusiva e, na 

constelação de personagens da literatura rio-grandense, assomam-se 

igualmente outras figuras humanas, de acordo com as propostas de cada 

autor. A observação mesmo assim é relevante porque evidencia a preten-

são culminante na obra simoniana, de acordo com a pesquisa de Jocelito 

Zalla, em enfatizar a presença literária de “tipos e grupos populares” 

(ZALLA, 2018, p. 135). 

A bem dizer, ainda que o enfoque positivo do regionalismo romântico 

tenha cedido a uma perspectiva mais sombria e concatenada ao período 

de crise regional e nacional que culminou nas revoluções de 1923 e 1930, 

a imagem de decadência inaugurada por Alcides Maya haveria de pereni-

zar-se na obra da maioria dos autores que subsequentemente abordaram 

o meio rural rio-grandense, remarcando desta forma a literatura local ao 

mesmo tempo em que se abria espaço para a transição do romance realista 

moderno, ou seja, o romance de 30. Sob o registro de autores que mantêm 

a realidade material das estâncias mais ou menos no foco de enredos par-

cial ou inteiramente rurais, ainda assim o imaginário nacional e a visão 
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literária a respeito do Rio Grande do Sul parecem continuar a responder 

do ponto de vista humano dos Contos Gauchescos de Simões Lopes Neto e 

desde aquele cenário inicialmente pincelado em Tapera e Ruínas Vivas, 

antecedentes diretos do romance social e influenciadores de pelo menos 

duas gerações de escritores rio-grandenses. 

Embora seja equivocado do ponto de vista da história literária rio-

grandense iniciar-se a apreensão das representações do mundo rural a 

partir já do séc. XX, a escolha explica-se pela modernização formal que se 

começou desde ali a empreender, também pelo salto de qualidade obser-

vável e, do ponto de vista histórico-político, pela nova visão histórica 

forjada desde a proclamação da República no Brasil e a ascensão de uma 

nova elite cultural ao poder, representada na geração de Júlio de Castilhos, 

Borges de Medeiros, Joaquim Francisco de Assis Brasil e outras figuras po-

líticas. Decerto que a visão positivista predominante na concepção política 

do estado a essa época deitou influências na literatura; assim como, do 

modo inverso, os escritores a sua maneira também reagiram ao registro e 

vontades provenientes do poder político. Trata-se, a bem dizer, de um mo-

mento turbulento e violento que haveria de apaziguar-se na sociedade ao 

longo do terço inicial do novo século, com a reedição de conflitos nos quais 

as forças políticas locais (e rurais) disputariam influência ainda em relação 

ao Brasil, mas agora também aos projetos de modernização empreendidos 

principalmente durante os longos anos do governo Borges de Medeiros até 

o desenlace final da Revolução de 30 e a chegada de Getúlio Vargas ao 

governo brasileiro.  

Nessa perspectiva, e também pela necessidade de esclarecer-se que 

determinadas condições de observação do mundo decorrem diretamente 

de prévias condições individuais e sociais, torna-se indispensável averi-

guar – ainda que brevemente – os momentos anteriores ao fenômeno 

literário que viria a se concretizar em 1930, quando a mirada crítica para 

a situação do meio rural passou a preponderar sobre a romântica. 

Neste período, dois autores influenciaram drasticamente e de forma 

diversa a literatura rio-grandense posterior e a configuração dos traços 
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regionais a respeito do Rio Grande do Sul: João Simões Lopes e Alcides 

Maya. Ainda que a crítica custe muitas vezes a apagar os vestígios do que 

João Pinto da Silva denominou por um “anacronismo antipático de um 

paralelo” (SILVA, 1924, p. 165) e o próprio Alcides Maya tenha procurado 

colaborar no reconhecimento do trabalho de Simões (a quem foi dedicado 

o conto A salamanca do Jarau na primeira edição das Lendas do sul em 

1913 e de quem prefaciaria a edição de Terra Gaúcha), é muito possível que 

Simões teria legado ao menos um romance em sua bibliografia caso sua 

morte não ocorresse tão precocemente e, dessa forma, dado a ver uma 

visão ainda mais abrangente da vida rural que, efetivamente, ambos co-

nheceram na infância e sobre a qual refletiram em seus livros. 

Todavia, como se trata mais de observar a apreciação crítica do meio 

rural que a exploração dos seus aspectos humano e imaginário, a obra de 

João Simões Lopes Neto aparecerá aqui junto aos antecedentes do romance 

rio-grandense moderno no qual, ao longo do séc. XX, como se pretende 

demonstrar, a caracterização do espaço físico das estâncias (e, por conse-

quência, de seus habitantes) foi ganhando tintas menos idealizadas nas 

mãos dos escritores rio-grandenses e, a ver, confirmando a hipótese de 

que qualquer visão ufanista ou fantasiosa da realidade rural foi preterida, 

desde Ruínas vivas, por um viés realista através do qual muito mais tem 

se feito notar o aspecto declinante da economia rural e das condições eco-

nômicas em redor. Isso refletiria também a realidade objetiva de toda a 

região da Campanha e a verificável migração de sua influência política no 

estado para as áreas mais industrializadas. 

No tocante aos romancistas tratados, a saber, Alcides Maya, Ivan Pe-

dro de Martins, Cyro Martins, Pedro Wayne, Aueliano de Figueiredo Pinto, 

Érico Veríssimo e Barbosa Lessa, é relevante observar que todos contam 

com fortuna crítica abundante e estudos acadêmicos que, de modo mais 

ou menos direto, encontraram nuances explicativas a esse respeito. Além 

destes, igualmente não serão menosprezados outros autores que em me-

nor escala debruçaram-se sobre o assunto, mas que, para efeito de 

detalhamento, aparecerão longitudinalmente. Sem deixar de buscar 
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referências na produção acadêmica recente, como as pesquisas prospotas 

por, entre outros, Jocelito Zalla, Joana Bosak, Alexandre Lazzzari e Letícia 

Nedel, no entanto a crítica contra a qual se observará a obra desses autores 

compete em não fugir aos seus principais comentadores. Nesse sentido, 

acompanhará a leitura de Alcides Maya tanto a recuperação iniciada por 

Augusto Meyer quanto os trabalhos de Léa Masina; de Ivan Pedro de Mar-

tins, principalmente as observações de Antonio Holfeldt; em Cyro Martins 

e Aureliano de Figueiredo Pinto, as revisões anotadas de Carlos Jorge Ap-

pel; em Érico Veríssimo, sobretudo o olhar de Flávio Loureiro Chaves. Para 

além destes, incidirá igualmente o trabalho de pesquisadores que fixaram, 

problematizaram e difundiram a história literária produzida no Rio 

Grande do Sul. 

Finalmente, porque na história literária brasileira algumas vezes du-

vidou-se do afastamento total da literatura rio-grandense em relação aos 

temas e enfoque propostos no regionalismo romântico e a própria desig-

nação adquiriu, ao referir-se aos escritores gaúchos, muitas vezes uma 

conotação pejorativa com o debate acirrando-se no sentido de marginali-

zar até mesmo a obra de um escritor como Érico Veríssimo, será oportuno 

verificar a persistência da qualidade deste debate e suas repercussões na 

história literária recente. Para tanto, serão consideradas fundamental-

mente as impressões de Antonio Candido quanto às fases do regionalismo 

brasileiro, a tradição crítica "modernizadora" e as teses desenvolvidas pela 

professora Ligia Chiappini. Nesta discussão, igualmente será problemati-

zada a inserção dos elementos folclóricos que o fenômeno do movimento 

tradicionalista mais recentemente passou a imprimir na cultura local im-

pregnando a representação do mundo rural contemporâneo revivificando-

se aquilo que Bakhtin denominou como "fonte da epopéia" (BAKHTIN, 

1998, p. 405) ou "o discurso sobre um morto" (BAKHTIN, 1998, p. 412), 

eliminando o distanciamento requerido pela literatura. 

 



 

 

 

3 

 

O imaginário anterior a João Simões Lopes Neto 

 

 

Ainda hoje identificada como a unidade econômica por excelência de 

toda região da Campanha do Rio Grande do Sul, ou metade sul do estado, 

a grande propriedade rural (ou latifúndio) ali denominada "estância" 

ocupa, além de vastas extensões territoriais, um espaço privilegiado no 

imaginário literário dos principais autores rio-grandenses. Seja no sentido 

de retratá-la positiva ou negativamente, não é possível ignorá-la em seu 

papel de unidade produtiva centralizadora da economia da região. Notável 

desde as descrições do período colonial e imperial, mas, sobretudo a partir 

do período republicano e ao longo de todo o séc. XX, a presença da estância 

na literatura poucas vezes contou com uma representação de exuberância, 

muito mais de decadência, o que poderia corroborar a hipótese aqui pre-

sumida da persistência de uma acentuada visão crítica dos escritores rio-

grandenses para com a sua realidade material e fonte de irradiação polí-

tica. 

A predominância da estância como ambiente político e cultural é se-

cular no Rio Grande do Sul. Não seria um erro afirmar que desde o período 

de conformação das fronteiras, na Guerra da Cisplatina (1825-1828) e 

mesmo antes, na Guerra Guaranítica (1753-1756), foram sendo formadas 

as primeiras estâncias. Isto ocorreu por meio das sesmarias distribuídas 

pela Coroa Portuguesa para os militares que desejavam fixar-se em torno 

à atividade de apresamento do gado selvagem e, paralelamente, contribuir 

na defesa da fronteira. Esta presença está assinalada nas "notícias" que 

militares como Domingos Alves Branco Muniz Barreto e Nicolau Dreys fi-

zeram publicar, além das que naturalistas como Arsène Isabelle e Auguste 
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Saint Hilaire, que visitaram e descreveram a Capitania e depois Província 

de São Pedro do Rio Grande do Sul, realizaram no começo do séc. XIX.  

É justamente das expedições de Auguste de Saint-Hilaire, registradas 

na sua Viagem ao Rio Grande do Sul, que apareceram as primeiras descri-

ções das estâncias locais, bem como da fauna, flora, geografia e "gentes". 

Embora não literário, o texto de Saint-Hilaire reforça a aparência precária 

de muitas das estâncias por qual passou em sua expedição, muitas delas 

apontadas como meras "cabanas" (SAINT-HILAIRE, 2002, p. 131). Ser-

vindo mais de entreposto militar que exatamente de unidade produtiva, a 

distribuição de sesmarias obedecia muito mais a um critério de fixação 

populacional que de um imediato interesse na exploração da atividade pas-

toril. A depender do interesse da Coroa Portuguesa, poderiam ser 

distribuídas uma ou mais léguas em quadro a fim de delimitar os domínios 

territoriais brasileiros frente às investidas constantes dos espanhóis na re-

gião e estimular as próprias investidas portuguesas em direção às terras 

de Espanha. 

Da mesma época, é na Noticia descritiva da província do Rio Grande 

de São Pedro do Sul, de Nicolau Dreys (que além de descrever, viveu em 

solo rio-grandense), que se pode encontrar uma descrição mais completa 

das estâncias: 

 

"Chama-se estância no Rio Grande do Sul, uma circunscrição dada das cam-

pinas do país, povoada de gado, cavalos e mulas e, em certas porções, partes 

de carneiros; tem ordinariamente a extensão de uma sesmaria, às vezes de 

duas, de três e mais; os animais multiplicam-se nelas na razão da quantidade 

inicial, da vastidão do território e da bondade dos pastos" (DREYS, 1961, p. 

37). 

 

Mesmo que a circulação de obras literárias no Rio Grande do Sul te-

nha ocorrido desde antes da deflagração da Revolução Farroupilha (1835-

1845), com a publicação do livro Poesias, de Delfina Benigna da Cunha, em 

1834, e logo após o seu final, em 1847, tenha aparecido a Divina Pastora, 

de José Antonio do Vale e Caldre e Fião, o mundo rural apenas se efetivou 

como cenário narrativo preferencial na literatura no terço final do séc. XIX. 
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Não seria correta, portanto, a conjectura de que a literatura rio-grandense 

nasce sob o signo característico do tipo humano "gaúcho". Considerado 

pela historiografia literária como o segundo romance publicado no Brasil, 

não foi em Porto Alegre, mas no Rio de Janeiro que Caldre e Fião teria feito 

publicar os romances românticos nos quais predominava já a descrição da 

vida urbana de Porto Alegre. Apenas em seu segundo romance, O corsário, 

de 1849, o tipo humano habitante dos campos apareceria em seu primeiro 

registro literário: 

 

"Eram quatro moços vestidos à gaúcha: eles traziam chapéus arredondados 

de abas largas; trajavam chilipás com franjas; coletes vermelhos com botões 

amarelos, chales de cachemira velhos amarrados à cintura, excetuando um 

deles que cingia uma linda e bordada guaiaca; e traziam ainda grandes e pe-

sadas chilenas de prata; estavam armados à rio-grandense, com espada, duas 

pistolas, uma faca, uma carabina, e laço e as bolas, que estavam seguras aos 

tentos dos cavalos; seus aspectos eram guerreiros; em seu todo apresentavam 

uma lhana franqueza e alegria bem pronunciada. Três deles tinham cabelos 

ruivos em cabeleiras pendentes sobre os ombros, exceto o que cingia a guaiaca, 

que tinha cabelos castanhos também da mesma forma dispostos (...) (CALDRE 

E FIÃO, 1979, p. 158)".1 

 

De acordo com Luis Augusto Fischer, a imprensa local existia desde a 

década de 20 daquele século: "(...) havia prelo na capital gaúcha desde 1822 

e jornal desde 1827) (...)" (FISCHER, 2004, p.29); no entanto, a província 

então era inteiramente dependente da imprensa sediada no Rio de Janeiro 

para se fazer publicar e notar e isso justamente em meio ao período em 

que mais se tensionaram as relações político-econômicas com a capital do 

Império a ponto de ser fomentada a ideia de formação de um estado 

 
1 Para efeito comparativo, verifique-se a descrição que o naturalista inglês Charles Darwin fez dos gauchos argenti-
nos do mesmo período histórico em sua passagem pela América do Sul a bordo do Beagle em 1832: “Esses indivíduos 
possuem aparência muito notável. São geralmente altos e elegantes, mas têm na fisionomia uma expressão de altivez 
e dissolução que lhes cai mal. Eles freqüentemente usam bigodes, e os cabelos lhes caem pelas costas em longos 
cachos negros. Com suas vestimentas de um colorido vivo, as grandes esporas tilintando no salto das botas, e a faca 
enfiada na cintura como punhal (e comumente usada com tal fim), eles parecem pertencer a uma raça de homens 
muito diferente da que se poderia esperar a partir do nome que levam, gaúchos, ou simplesmente homens do campo. 
São extremamente corteses. Nunca levam o copo aos lábios sem esperar que você o faça primeiro; mas, com a mesma 
facilidade com que se curvam no seu gracioso cumprimento, parecem dispostos, caso a ocasião se ofereça, a cortar 
sua garganta.” (DARWIN, 2008, p. 33). 
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independente no bojo do movimento farroupilha. A essa época, a produção 

e comércio do charque já havia consolidado um modo de produção base-

ado nos negócios pecuários e a propriedade rural originária já assumira a 

forma pela qual seria reconhecida em todo o país. No dizer do historiador 

Dante de Laytano, essa evolução decorre também da evolução do manejo 

do gado bovino: 

 

"A evolução da propriedade rural, até que ela atingisse ao status econômico de 

sesmaria ou da estância, passou por um período inicial, que se denominou 

"invernada e curral", "tapera", "sítio" ou "rincão". Estas definições, embora 

não muito precisas, principalmente as últimas, revelam a origem dos negócios 

da pecuária no Rio Grande do Sul. (LAYTANO, 1952, p. 15)" 

 

Apesar de que cada vez mais os campos fossem delimitando-se geo-

graficamente com mais nitidez e precisão a partir da introdução dos 

aramados, esta era uma situação pouco visível na literatura. Na produção 

do período, romântica e, portanto, eivada por idealizações de toda espécie, 

a fixação do tipo humano concentrava todas as expectativas criativas, uma 

vez que a etapa indianista ficava para o passado e, desde o Rio de Janeiro, 

José de Alencar passava a catalogar a população das diferentes regiões bra-

sileiras começando justamente pela publicação, em 1870, de O gaúcho. O 

projeto literário romântico principiava, deste modo, a derivar para o regi-

onalismo romântico, influenciando os escritores locais que, aos poucos, 

trataram de conferir um estatuto literário às temáticas regionais recolhi-

das sobretudo da tradição oral2. 

Publicado dois anos após O gaúcho de Alencar, em 1872, surgiu o pri-

meiro romance romântico regionalista rio-grandense; trata-se de O 

vaqueano, de Apolinário Porto-Alegre. Apolinário e Caldre e Fião, aliás, 

 
2 Nesse aspecto, é relevante considerar o surgimento análogo da gauchesca platina como movimento criollista de 
recriação por escritores urbanos que tiveram relação direta com a vida rural. É o caso de José Hernández e Estasnislao 
del Campo na Argentina, Eduardo Acevedo Díaz e Bartolomé Hidalgo no Uruguai e, entre outros, João Cezimbra 
Jacques e João Simões Lopes Neto no Brasil. A esse respeito, Jorge Luis Borges, afirmava que “Derivar la literatura 
gauchesca de su matéria, el gaucho, es uma confusion que desfigura la notória verdade. No menos necessário para la 
formación de esse género que la pampa y que las cuchillas fue el carácter urbano de Buenos Aires y de Montevideo 
(BORGES, 1990, p. 179). 
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foram figuras centrais na constituição da Sociedade Partenon Literário, 

entidade que congregou e estimulou principalmente a publicação de uma 

geração de poetas românticos que eventualmente abordavam também a 

temática rural, ainda que fossem claramente inspirados nos ares da capital 

do Império que, por sua vez, importava da França os grandes movimentos 

literários europeus e os livros que modelavam o espírito urbano predomi-

nante entre os poetas da época. Não demoraria para que, da efervescência 

obtida por meio da Revista Mensal do Partenon Literário e também das 

precursoras O guaíba e Arcádia, o romantismo regionalista fomentasse a 

expressão de autores que pressentiam tanto a necessidade de registrar o 

passado ainda rente do movimento farroupilha como colaborasse em de-

senhar os costumes da população local. 

Mesmo em meio à urbanização crescente, ainda é na Campanha ime-

morial e sem limite certo que o pelotense João Simões Lopes Neto 

registraria na literatura uma das primeiras imagens da região. Está no 

conto Correr eguada, presente nos Contos gauchescos, de 1912, a descrição 

pouco precisa das propriedades rurais típicas do século anterior: 

 

"Tudo era aberto; as estâncias pegavam umas nas outras sem cerca nem ta-

pumes; as divisas de cada uma estavam escritas nos papéis das sesmarias; e lá 

um que outro estancieiro é que metia marcos de pedra nas linhas, e isso 

mesmo quando aparecia algum piloto que fosse entendido do ofício e viesse 

bem apadrinhado. (LOPES NETO, 1953, p. 163)" 

 

Se é difícil precisar exatamente a respeito de que tempo histórico ele 

menciona, certo é que confere com a aparência da região em meados do 

séc. XIX, pois o narrador a refere como ocorrendo a um tempo logo após 

o término da guerra contra o General Manuel Oribe, na Guerra da Cispla-

tina, que encerrou-se em 1828 com o Tratado do Rio de Janeiro. Na 

introdução dos Contos gauchescos, aliás, diz-se que o narrador, Blau Nu-

nes, tem "oitenta e oito anos, todos os dentes, vista aguda e ouvido fino", 

e que, ao estourar a Revolução Farroupilha, já tinha o seu "bigodinho". 

Ocorre que João Simões Lopes Neto parecia ter maior preocupação em fi-

xar elementos de identidade regional e pincelava a imagem humana 
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característica no sentido de situar o interlocutor e demarcar a posição do 

seu projeto literário. De acordo com o historiador Jocelito Zalla, concen-

trada em “dar a voz aos vencidos; não celebrar a sua derrota como em 

Maya ou Callage.” (ZALLA, 2018, p. 231). 

Tendo como antecedentes os perfis românticos do Partenon Literário 

e o mais realista Recordações gaúchas, de Luis Araújo Filho (publicado em 

1905 na mesma editora por meio da qual seriam publicados em 1916 os 

Contos gauchescos), para Augusto Meyer, no que diz respeito ao regiona-

lismo, Simões Lopes Neto "foi uma confluência e um equilíbrio de suas 

melhores qualidades" (MEYER, 2002, p.140). Por evidente que houvesse 

assimilado muitos dos seus contos desde a tradição oral e de sua própria 

vivência na estância da Graça, propriedade de sua família, Simões Lopes 

Neto não apenas conheceu os autores românticos como redefiniu e supe-

rou a dicção regional elevando o mero pitoresco a uma nova e mais potente 

literatura, ainda que esse reconhecimento tenha vindo a ocorrer somente 

após a leitura e apreciação pelos críticos modernistas, a começar por Au-

gusto Meyer em 1926, ano em que a Globo publicou pela primeira vez a 

edição conjunta dos Contos Gauchescos e Lendas do Sul. Para Flavio Lou-

reiro Chaves, "o dado fundamental para a interpretação da obra simoniana 

não é sua inclusão no regionalismo, mas o fato de que, incorporando-o, 

tenha conseguido dialeticamente ultrapassá-lo para expressar uma visão 

de mundo." (CHAVES, 2001, p. 17). 

Quando a obra de Simões Lopes Neto é republicada pela Globo para 

a Coleção Província em 1949, Aurélio Buarque de Holanda, que assina a 

apresentação do volume, reiteraria as impressões crítico-biográficas ante-

riores confirmando a obscuridade de seu destino ao dizer que se tratava 

de alguém "fechado, taciturno, meio escondido do mundo no outro com 

seus projetos, de seus planos fantasistas, dos seus sonhos quase sempre 

afinal desfeitos pela realidade fria que lhe foi a vida (...)" (HOLANDA, 1953, 

p.103). João Simões Lopes Neto morreu em 1916, muito antes que sua obra 

obtivesse reconhecimento próximo ao obtido na posteridade. Como 

aponta Carlos Reverbel em seu trabalho biográfico: "Com os sonhos 
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extraviados, encanecido, gasto, arruinado em negócios, despido dos cargos 

que exercera (...)" (REVERBEL, 1981, p. 276); evidentemente não tinha 

como saber o autor pelotense o quanto e de que formas influenciaria a 

dicção regional na literatura do séc. XX de maneira decisiva.  

 



 

 

 

4 

 

Alcides Maya e a transição do romantismo 

 

 

Ainda que nos Contos Gauchescos Simões Lopes Neto não procurasse 

realizar, conforme comenta Regina Zilberman, “um panegírico ao Rio 

Grande do Sul” (ZILBERMAN, 1982, p.41) e se delineasse quase inteira-

mente o espaço social de trânsito do homem do campo pelo estado (“em 

caprichoso ziguezigue”, como adverte em sua introdução o vaqueano Blau 

Nunes), foi na obra de um contemporâneo seu que o aspecto descritivo das 

estâncias finalmente começou a obter contornos mais nítidos. Principal-

mente através da publicação do romance Ruínas Vivas, em 1910, e do livro 

de contos Tapera, de 1911, Alcides Maya introduziu na literatura rio-gran-

dense uma preocupação em relatar os efeitos sociais de marginalização de 

parcela da população rural na mesma medida em que dava conta em de-

monstrar sinais de ruína do modelo de produção predominante na região 

da Campanha rio-grandense, consolidado nas estâncias. 

Não é que em Simões Lopes Neto a situação de precariedade do ho-

mem do campo não aparecesse, mas efetivamente a situação social e 

política não constituíam sua preocupação central e até mesmo é possível 

lembrar que em suas palavras a classe política não conta com uma descri-

ção muito edificante, muito pelo contrário. Em Boi velho, por exemplo, são 

lembrados “uns Silvas mui políticos, sempre metidos em eleições e enre-

dos de qualificação de votantes” (LOPES NETO, p. 159). De outro modo, e 

movido por inclinações políticas mais claras, Alcides Maya fez transparecer 

o drama social de forma muito mais evidente, talvez dentro de uma visão 
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política a essa altura já republicana1, no rastro de pobreza que já cercava o 

modo de produção rural no período ao final do séc. XIX, imediatamente 

posterior à Revolução Farroupilha e anterior à instauração da república e 

a Revolução Federalista (1893). 

De modo diverso a Simões Lopes Neto, Alcides Maya gozou em vida 

de um maior reconhecimento público de sua obra. No entanto, em artigo 

publicado em 1945 na Revista Província da editora Globo, Dyonélio Ma-

chado aponta que mesmo Maya nem sempre teria sido tão bem recebido 

localmente, e isso desde a escolha de seus títulos: "Não se necessita mais 

do que atentar para o tom desolador dos títulos de seus livros: Ruínas vi-

vas, Tapera. E muitos hão de estar lembrados que a opinião gaúcha não 

recebeu bem esses quadros da decadência" (MACHADO, 1945, p. 128). An-

tevia-se que a compreensão da sua literatura e regionalismo chegaria a ser 

reivindicada mais tarde, como apontado pela estudiosa de sua obra, Léa 

Masina, a uma perspectiva que  

 

"deve ir além da dimensão temática e folclórica, ligada à representação da 

terra e ao registro da diversidade regional. Sua obra é expressão da violência, 

dos sem-terra e dos sem-voz, que vivem no espaço das periferias urbanas em 

zonas de pobreza e subdesenvolvimento. (...) A violência invade a linguagem 

como tensão entre a carga mítica da tradição telúrica, o compromisso ideoló-

gico com a chamada "cultura universal" e o desejo de compreender e 

desmistificar a condição social do homem da campanha gaúcha." (MASINA, 

1998. p.183) 

 

Em outros estudos, todavia, é corroborada a crítica de que Maya de-

sejava, em seu projeto literário, forjar uma ideia de modernização política, 

valendo-se da crítica à tradição e ao imaginário antecedente como emba-

samento da sua militância política e jornalística. É o que resume, por 

exemplo, a historiadora Lucina Murari ao afirmar que “o jornalista e polí-

tico Alcides Maya acabou por tornar-se menos célebre na historiografia 

 
1 Após a investidura na Academia Brasileira de Letras, em 1914, Alcides Maya elegeu-se deputado federal pelo Partido 
Republicano Riograndense em 1918 e ocupou a partir daí, destacado papel na vida pública do estado representando-
o muitas vezes na capital federal. 
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cultural do Rio Grande do Sul do que o ficcionista Alcides Maya” (MURARI, 

p. 151) e que seu projeto literário baseava-se muito nesta perspectiva crí-

tica: “Assim como a exclusão daqueles que se prendem ao passado, a 

tradição como estorvo é um dos objetos privilegiados da escrita ficcional 

de Alcides Maya.” (MURARI, p.162). 

Residindo por anos entre Porto Alegre e o Rio de Janeiro e tendo se 

ocupado tanto da atividade jornalística quanto política, Alcides Maya foi 

eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1914 e se tornou a figura 

central do regionalismo rio-grandense até que a crítica modernista redes-

cobrisse a obra de João Simões Lopes Neto na década seguinte e o 

reconhecimento local se consolidasse, pois em meados dos anos 10 já era 

bem conhecido no meio letrado. Seus livros, de tom altamente evocativo e 

estilo rebuscado, foram escritos durante sua permanência no Rio de Ja-

neiro, no entanto elevaram a descrição da paisagem sulina com sua 

coloração impressionista a um patamar de repercussão nacional antes 

nunca atingido. No mesmo período, somente o santa-mariense Roque Cal-

lage poderia igualar-se em atenção com o seu Terra gaúcha, de 1914, mas 

com menor prestígio e repercussão nacional. 

Ainda assim, mesmo um admirador confesso e amigo próximo como 

Augusto Meyer reconhecia que os excessos estilísticos de Alcides conti-

nham o defeito de causar certo "cansaço que provoca na atenção do leitor, 

prejudicando o movimento e retardando a ação com o peso de sua opulên-

cia." (MEYER, 1973, p. 111). Trata-se, a bem dizer, da mesma leitura que 

fizeram dele os modernistas, de certo modo relegando-o ao mesmo con-

junto de defeitos estilísticos que caracterizaram toda a literatura 

romântica e decadentista. 

De qualquer forma, chegando-se a Alcides Maya é finalmente possível 

começar a distinguir-se na literatura rio-grandense a preocupação com 

uma representação mais realista tanto dos motivos regionais quanto da 

situação existencial das personagens, neste momento já distanciadas da 

idealização marcada pelo período romântico. Ao mesmo tempo devedor da 

estilização do romantismo tardio e precursor do romance realista dos anos 
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30, é com sua obra que se torna viável a observação mais nítida de certo 

caráter decadencial dos registros do mundo rural, como se vê já presentes 

na literatura referente ao Rio Grande do Sul do séc. XIX. 

 

"(...)Era uma construção antiga, maciça, com pequenas janelas quadradas, de 

parapeito, portas augustas, baixas, muito afastadas umas de outras, e beiral, 

de telhas soltas terrulentas, partido, aqui e ali, dos temporais. Flanqueavam-

na grandes mangueiras de pedra, com altos palanques internos, de coronilha; 

e dois alambrados, de léguas, aguçavam parelhos, um ao norte, outro ao sul, 

os seus moirões mestres de guajuvira, calmados a espaços de ninhos. 

 

Denominara-se outrora, em tempos de rebeldia e de invasão, a "Casa Grande"; 

fora um estabelecimento glorioso, opulento, quase feudal. Ligada à sorte do 

Continente de São Pedro durante as pendências lusitanas com o Vice-Reinado 

espanhol, quartel-general dos "Farrapos" mais tarde, decaíra aos poucos do 

esplendor de antanho e, de herança em herança, de mutilação em mutilação, 

de compra em compra, tornara-se propriedade de Paulino Gomes, coman-

dante da guarda nacional, chefe político do distrito e último representante de 

poderosa família das cercanias. 

 

Desabitada largos anos, por causa de uma demanda, e entregue aos cuidados 

de posteiros rudes, adquirira-a o coronel pela excelência das terras. A habita-

ção, primitivamente de açotéia, com uma estacada ao fundo, sofreu 

amputações de panos inteiros de paredes arruinadas, ficou circunscrita a um 

dos lanços dos edifícios, teve o estuque substituído por um forro de cedro, re-

cebeu cobertura de telha e novo travejamento. Reabriram-se passos; 

rasgaram-se veredas internas, empreenderam-se à noite volteadas, para apa-

nhar as reses alçadas, com dezenas de mangueadores e numerosos sinuelos. 

O arvoredo, bem tratado, liberto de guanzumas e parasitas, reviçou, floriu, e 

o cercado alegrava os arredores, destacando sobre um fundo de ramagens, 

musicadas a ventos e gorgeios, os seus talhões de as suas lavouras, onde o 

empedoar dos milhos alternava, quente e fulvo, como o verde gaio tenro das 

alfafas e com o louro altivo ondeante dos trigais. 

 

Mas a instalação não tirara à fábrica afortalezada o seu ar sombrio: chama-

vam-na agora a Estância Nova e o nome não condizia com o tom senhorial 

soturno do frontispício, relembrando episódios de combate, façanhas cavalhei-

rescas de 35, legendas sangrentas da Reconquista. Envolvia-a o prestígio das 

tradições; convergiam para seus muros as belezas selváticas do meio, e velha, 
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mas segura de si, alcandorada e sólida, ainda parecia destinada, como dantes, 

à vigilância das fronteiras imensas, escancaradas lá-baixo, sobre longes de 

pampa.... (...)" (MAYA, 2002, p. 43-44). 

 

Em que se considere o flagrante saudosismo do autor em suas minu-

ciosas e evocativas descrições, é com ele que se inaugura e viabiliza um 

olhar crítico para todo um universo que já não responde inteiramente ao 

passado de pujança inesgotável, nem de um estado de natureza primor-

dial, mas entrevê o impasse da modernização na precarização econômica 

e na superação dos modos de viver que a emergência do séc. XX fatalmente 

alteraria para a região fronteiriça do estado, conforme exemplifica o trecho 

anterior, extraído de Ruínas vivas e que demonstra uma intenção realista 

subjacente ao estilo culto e rebuscado ("barroco", na leitura de Léa Masina) 

de sua escrita. 

 



 

 

 

5 

 

Empobrecimento rural em Cyro Martins 

 

 

Não obstante seja relativamente simples apontar uma sucessão tem-

poral entre os autores que se dedicaram aos temas regionais no Rio 

Grande do Sul, é relevante considerar que esse delineamento não deve ser 

dado por delegação ou mera continuidade de uma tradição. Efetivamente, 

a transmissão literária se dá muito mais pela repercussão da leitura ante-

rior e dos impasses que o tempo presente sempre vai colocando diante aos 

autores quanto aos motivos literários e a incidência dos problemas de sua 

própria contemporaneidade. É desde antes da publicação de Sem rumo, de 

1937, portanto, que Cyro Martins inicia a sua parte e contribuição naquilo 

que Anatol Rosenfeld entendeu denominar por zeitgeist do romance mo-

derno, ou seja, "um espírito unificador que se comunica a todas as 

manifestações de culturas em contato, naturalmente com variações nacio-

nais" (ROSENFELD, 1996, p. 75). Isto equivale a dizer que é enquanto leitor 

de Alcides Maya que o autor da posteriormente denominada "trilogia do 

gaúcho a pé" inicia seu percurso na gauchesca rio-grandense. 

Observe-se que as declarações de seu tributo a Alcides é reiterada 

pelo próprio Cyro que, a despeito de sua própria vivência na Campanha 

rio-grandense, relembra dessa forma a sua primeira leitura de Alma bár-

bara:  

 

"Revejo-me com os meus quinze anos, sentado numa cadeirinha baixa no pá-

tio lajeado da casa de aluguel que ocupávamos, à sombra dum umbu do quintal 

do vizinho, folheando aquelas páginas largas, cuja finura literária eu iria des-

cobrindo aos poucos, à medida que amadurecia e voltava a elas" (MARTINS, 

1981, p. 21).  
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O quanto dos autores anteriores ele teria lido antes de dar início ao 

seu empreendimento, sobretudo os românticos que em linha descendente 

retornam aos primeiros livros de Caldre e Fião, é difícil saber, mas tanto 

os autores românticos do Partenon quanto os trabalhos de Luis Araujo Fi-

lho, Carlos von Koseritz e Carlos Jansen circulavam entre o meio leitor no 

primeiro terço do séc XX. A respeito de Cyro e da geração de 30, Carlos 

Jorge Appel, um de seus principais críticos e seu editor, questiona:  

 

"De que modo Cyro Martins e seus companheiros da geração de 30 realizaram 

a leitura de seus antecessores, como souberam auscultar, haurir e operar o 

legado cultural que lhes coube, é o que os estudiosos vêm, há muito tempo, 

analisando e codificando" (APPEL, 2008, p. 22).  

 

Para o professor Appel, aliás, tanto o trabalho de Cyro quanto o de 

seus coetâneos devem-se a condições culturais muito específicas e favorá-

veis do ponto de vista político, quando as questões estaduais finalmente 

encontraram-se diante a leitores experenciados de uma camada social le-

trada e, sobretudo, interessada em superar a idealização romântica em 

todos os seus traços. 

A visão do espaço político e econômico que Cyro projeta para as es-

tâncias, portanto, está vinculada a um projeto sobre o qual ele deseja 

sedimentar uma visão crítica na qual o modelo pastoril predominante en-

contra-se em meio à crise que a modernização começa a implicar em suas 

estruturas formais e econômicas. A instauração de um realismo despro-

vido de receios políticos, num momento em que se desfaz a condução 

férrea de Borges de Medeiros, se faz finalmente possível e então Cyro en-

contra nesse contexto a liberdade necessária para a elaboração de uma 

nova representação das estruturas econômicas da região da Campanha. 

Apesar de que as estâncias apareçam em retratos mais ou menos pre-

cisos em outros livros de sua bibliografia, é em Estrada nova, de 1953, que 

se pode no entanto encontrar um resumo não do pobre rancho que o per-

sonagem Chiru habitava junto à Estância do Silêncio em Sem rumo e nem 

do campinho arrendado por João Guedes em Porteira fechada, mas na 
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Estância Velha do caricatural coronel Teodoro, já em meados dos anos 40, 

prestes a ser superada por uma conformação de ocupação que distanciaria 

ainda mais os grandes proprietários de suas propriedades e de qualquer 

amistosidade comunitária. Cyro, deste modo, demarcava o momento de 

crise que a premência da Segunda Guerra Mundial trazia ao Brasil até re-

configurar-se num novo modelamento urbano e consequente 

esvaziamento fundiário da região da Campanha. 

 

"Ao sair do banheiro, um dos melhoramentos de vulto, introduzidos na se-

gunda reforma da estância, quando instalou luz elétrica, comprou rádio à 

bateria e refrigerador à querosene, o coronel Teodoro recebeu das mãos de 

Anastácia, china velha que acompanhava o casal havia bem mais de vinte anos, 

como de costume, a garrafa térmica, comprada no Uruguai, e a cuia do chi-

marrão, cheinha e espumante" (MARTINS, 1992, p. 29) 

 

"Reconhecia que fora ele próprio um dos responsáveis daquela transformação 

total, pois não sossegara enquanto, à semelhança do que fizeram e continua-

vam fazendo os demais fazendeiros, não comprara todos os naquinhos de 

campo lindeiros com a Estância Velha. Desalojou família e famílias. Para quê? 

E o pior era que ignorava a sorte desastrada de quase todas. Agora, paciência... 

O mundo era assim mesmo. Grandeza, prosperidade e miséria frequente-

mente andavam batendo orelhas." (MARTINS, 1992, p. 59) 

 

Em ensaio que mais tarde integrou-se a Sem rumo, intitulado Visão 

crítica do regionalismo, o próprio Cyro diagnosticou que, para efeitos fic-

cionais, "O regionalismo que se nutria apenas da estância entrou em crise" 

(MARTINS, 1977, p. 11) e que, como autor, era-lhe urgente complexificar 

todo aquele meio social. De acordo com José Hildebrando Dacanal, trata-

se de uma experiência que ocorreu a toda a geração de 30: "(...) ao libertar-

se espiritualmente de um passado morto que insistia em perpetuar-se, ao 

pôr abaixo convenções e fórmulas vazias, ao compreender e aceitar instin-

tivamente que cada situação nova e cada nova realidade devem ser 

expressas de forma nova". (DACANAL, 1990, p. 23). 

 



 

 

 

6 

 

A Fronteira agreste de Ivan Pedro de Martins 

 

 

Publicado no mesmo ano de Porteira fechada, romance que viria a 

compôr o que mais tarde se convencionou chamar de trilogia do gaúcho a 

pé, de Cyro Martins, Fronteira agreste, de Ivan Pedro de Martins, por sua 

vez personificou inigualavelmente a problematização social proposta pela 

geração de 30; aquela que, de acordo com José Hildebrando Dacanal, tro-

nou-se responsável pela estruturação de "uma obra autêntica, tendo por 

base a realidade nacional, fosse ela urbana ou não" (DACANAL, 1990, p. 

23).  

Tomado de um lado pelos próprios livros de Cyro e, de outro, pelos 

romances de Pedro Wayne1, Xarqueada e Almas penadas, Ivan Pedro de 

Martins causou escândalo ainda mais aumentado pela proibição governa-

mental de sua circulação, por alegada "imoralidade". O romance, em si 

mesmo parte de um projeto autoral que visava mapear a vida social e eco-

nômica de todo o estado do Rio Grande do Sul, tem uma estrutura, inédita 

até então, que situa o espaço social no centro do enredo e os personagens, 

por sua vez, é que o circundam. A estância Santa Eulália é, portanto, ao 

mesmo tempo personagem e espaço do desenlace das tramas secundárias 

a partir das quais se vai a entender o seu destino, que transicionava do 

modelo anterior, personalista e familiar, para o novo, capitalista e impes-

soal. 

 
1 Igualmente, o romance Memórias do Coronel Falcão deveria aqui aparecer. Escrito em 1937, mas publicado postu-
mamente, em 1973, o romance de Aureliano de Figueiredo Pinto é outro exemplo do neorealismo de 30 no qual é 
dissecada a perda de poder político dos estancieiros gaúchos. 
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De acordo com Antonio Hohlfeldt, provavelmente o realizador do es-

tudo mais aprofundado acerca da obra de Ivan Pedro de Martins,  

 

"O romance aborda determinada comunidade composta de diferentes e con-

traditórias personagens. Mas a verdadeira e principal personagem é a estância 

em si mesma, enquanto instituição existente em determinado espaço e mo-

mento na história do Rio Grande do Sul" (HOHLFELDT, 1998, p. 142).  

 

A despeito de configurar-se dentro de um projeto literário articulado 

na mentalidade de um autor que intencionava fazer o retrato de uma so-

ciedade que fazia a transição para o modelo econômico-político exigido 

pelo período histórico imediatamente posterior à derrocada do período 

castilhista e borgista (1893-1923) e, mais que isso, tinha claro e transpa-

rente uma visão materialista, Ivan Pedro de Martins construiu habilmente 

um conjunto de personagens que destinaram à personagem Miguelina um 

desfecho dramático e inapelável. Dentro de uma estrutura de classes, a 

composição humana inscreve-se numa relação direta com a posse da terra 

e certa tragicidade ainda muito característica do naturalismo. Mas a estân-

cia, imóvel e impassível, reorganiza-se no novo esquema produtivo 

desagregando a vida comunitária e marginalizando os despossuídos em 

direção à cidade e subúrbios. 

Mesmo que não interesse a esta perspectiva o viés biográfico, importa 

notar que o autor, ao recriar a realidade dentro de um projeto nitidamente 

ideológico (tanto Ivan quanto Cyro Martins tiveram vinculações com o 

Partido Comunista do Brasil), deixa-se levar e marcar por leituras às vezes 

exageradamente deterministas. E ainda que essa crítica tenha sido à época 

de seu lançamento uma reação de muitos estudiosos e jornalistas, presen-

temente é bastante claro que a intenção de Ivan Pedro de Martins era 

comum aos romancistas que desejavam concretizar o romance realista no 

mesmo topos onde antes se erguera o regionalismo romântico. Não se 

trata, portanto, de um romance ingênuo, mas tampouco romântico ou 
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sentimental2. Antes disso, seu projeto é ser o mais realista possível e é no-

tável que as fraquezas decorrentes de uma estrutura estilística documental 

e fragmentária ao mesmo tempo permitem a visualização do plano de 

fundo panfletário do projeto autoral que o excepcionaliza dentro de uma 

tradição literária muito mais personalista e conservadora. 

Para José Clemente Pozenato, a narrativa de Fronteira agreste "des-

borda muitas vezes o literário para se fazer protesto" (POZENATO, 1974, 

p. 55). Trata-se efetivamente de uma narrativa realizada numa intenção 

diversa do memorialismo que impregnava a descrição da vida rural, sem-

pre um tanto saudosista, mesmo em face das dificuldades e misérias 

verificadas. O painel e o amplo retrato das condições materiais da vida nas 

estâncias todavia atingem com Ivan Pero de Martins um novo patamar a 

partir da publicação de Fronteira agreste, ainda que restem na trilogia, 

conforme reconhecido mais tarde pelo próprio autor, certo sabor de in-

completude e uma integridade maior no primeiro volume de um projeto 

que deveria ser ainda maior que uma trilogia. 

No que diz respeito à recepção e às diferentes interpretações, parece 

muito natural que o romance encontraria apoio e também reações, che-

gando a ser objeto de debate público nos jornais da época por intelectuais 

como Cyro Martins, Décio Freitas e Reinaldo Moura3. Mas é pacífico que a 

instância de reação ao texto literário em grande parte independe da von-

tade do autor. Nesse aspecto, não custa lembrar a lição da professora Leyla 

Perrone-Moisés, quando ela diz que "a obra literária só existe, de fato e 

indefinidamente, enquanto recriada pela leitura, ofício que deve ser tão 

ativo quanto o do escritor" (PERRONE-MOISÉS, 2006, p. 108). 

O longo trecho a seguir, extraído tão logo do princípio do romance, 

deve bastar para que se perceba a intensidade com que o autor personifica 

a situação da estância justamente no momento de sua maior crise de 

 
2 Aqui se está seguindo a definição proposta por Schiller, ainda em 1795, no seu Sobre poesia ingênua e sentimental. 
A geração de 30 esteve muito empenhada em desconstituir o idealismo romântico e a ingenuidade épica, discussão 
que chegou ao Brasil com cerca de um século de demora marcando a definitiva entrada do país na época moderna. 

3 Ver o Anexo I do livro de Antonio Holfeldt, Trilogia da campanha: Ivan Pedro de Martins e o Rio Grande invisível. 
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modelo, quando transiciona de "estância" à "fazenda"4 e perde algumas 

de suas características fundacionais prevalentes do séc. XIX. 

 

"(...)Santa Eulália dorme. 

Em linha com o galpão do fogo, fica o galpão de material. Santa Eulália é 

grande, tem galpão de material com garage para o auto, aranha e a carroça, 

varanda de esquila, quarto de guardar milho e aveia, quarto de hóspedes e os 

quartos onde dormem o chofer, o negro velho tio Remígio e Manequinho, o 

cozinheiro. Seu Duca, sota da estância, dorme com Geraldo, o peão caseiro, no 

quarto que dá para a varanda da esquila e onde se guarda a carroça. Entre os 

dois galpões, fica o aramado que cerca as casas e a borboleta de passagem. 

Entre a casa grande e os galpões, deixando um pátio grande no meio, é a casa 

do capataz, que consta de um quarto assoalhado e uma sala de terra batida; do 

outro lado estão a despensa e a cozinha da peonada. Atrás, o forno do pão e o 

galinheiro; mais adiante, os chiqueiros vazios. 

Nesse U, do qual uma perna são os galpões, a base é a casa do capataz, e a casa 

grande forma a outra perna Ela também é um U, em que as pernas são 

compostas de 3 partes: de um lado o quarto de banho, a cozinha e o quarto do 

motor de luz; do outro, a despensa interna o quarto de Siá Bela, a arrumadeira 

e o quarto de Siá Silvana, a negra velha que criou o coronel. A base do U da 

casa grande são as peças da família, quartos, sala de visita e sala de jantar. 

Entre as duas alas fica um pátio ladrilhado fechado por um algibe redondo, 

dos velhos tempos, com roldana e balde, enquanto ao lado lhe fica a bomba 

que leva água à caixa d’água do banheiro. Das duas colunas do algibe saem 

grades de madeira, que de cada lado terminam numa cancela do mesmo tipo 

e que se fecham sozinhas, por meio de uma mola de arame enroscado. Assim, 

o pátio fica separado do resto da estância. Nada como essas casas para pintar 

as vidas que abrigam. Defronte ao massiço estável da casa grande, o provisório 

erradio do galpão. Entre os dois, a casinhola do capataz, que não é galpão nem 

casa, tal como o morador, que pensa que é patrão por que manda nos peões 

para ganhar ordenado do estancieiro. Aí também, tudo é silêncio. (...)" 

(MARTINS, 1960, p.3-4) 

 

 
 
4 Embora o termo “estância” se refira a toda grande extensão de terra no estado do RS, a racionalização do manejo, 
a introdução de raças europeias de gado vacum e o investimento em pastagens consistiu em uma transformação 
estrutural. Do mesmo modo como os hábitos campeiros descritos por Severino de Sá Brito em Trabalhos e Costumes 
dos Gaúchos, uma visão modernizadora incidiu sobre muitos pecuaristas que procuravam aprimorar técnicas e re-
banhos sobretudo pela influência do Dep. Marcial Terra que, em suas Biografias e memórias, registra estas 
preocupações e investimentos desde a década de 40. 
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Tratada impessoalmente, a estância Santa Eulália é o objeto de ob-

servação e análise sobre a qual personagens e trama se desenvolvem. Ivan 

Pedro de Martins radicaliza o olhar realista mais cientificista para eviden-

ciar como a relação com a propriedade é determinante no destino humano 

e na própria evolução do espaço de habitação e ocupação. Dos autores se-

lecionados, pode-se dizer que é o mais empenhado em estruturar uma 

crítica sociológica para a representação do mundo rural, às vezes empe-

nhando o distanciamento narrativo e a própria fidedignidade descritiva, 

impregnada de certa visão crítica previamente elaborada. 
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A Santa Margarida em Xarqueada 

 

 

Publicado no mesmo ano em que veio a púbico Sem Rumo, de Cyro 

Martins, Xarqueada, de Pedro Wayne, sedimentou uma nova perspectiva 

a respeito da vida das pessoas do meio rural, deixando um pouco de lado 

a figura do gaúcho a cavalo e iluminando em detalhes a vida das pessoas 

envolvidas nas atividades saladeiris, das charqueadas que providenciavam 

o processamento e salga da carne bovina destinada ao consumo interno e 

à exportação. Grafado com “x” no lugar do correto “ch” por sugestão dos 

amigos Oswald de Andrade e Jorge Amado, o romance não apenas fortale-

ceu a perspectiva de Cyro em apear o gaúcho do cavalo como flagrou-o em 

condições de vida nem um pouco honrosas. 

Tendo experimentado viver no ambiente descrito no romance, no 

qual se empregou em meados da década de 20, Pedro Wayne não se furtou 

a retratar em minúcias todo o ambiente social presente nos agregados ur-

banos que se reuniam em torno às charqueadas. É de um cenário de 

penúria e extrema pobreza que ele parte para desenvolver um romance na 

época tomado como revelador de "aspectos desconhecidos da vida do Bra-

sil". Recebido com entusiasmo em todo o país, principalmente entre os 

autores modernistas, Xarqueada foi considerado não apenas um romance 

inovador, mas anunciado como um documento “reportagem”. 

De forma também inédita, o romance de Wayne não se passa no en-

torno de uma estância nos moldes dos romances oitocentistas ou mesmo 

dos seus contemporâneos e amigos Ivan Pedro de Martins e Érico Verís-

simo. Apesar disso, é de um nome em tudo semelhante às estâncias, Santa 

Margarida, que provém toda a trama de Xarqueada. Não só pelo nome, 
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mas, igualmente pela estrutura centralizada na casa-grande, o autor de 

Xarqueada obtém uma descrição do ambiente de convivência e de trabalho 

nas charqueadas das mais explícitas, conforme se pode ver a seguir: 

 

"Vissem ali a quadra! Quadra é o conjunto de ranchos, a uns 200 metros dos 

edifícios da xarqueada, onde residem com suas famílias os empregados. 

Consta de pouco mais de uma dezena de habitações, quase em ruínas, feitas 

de torrão e cobertas de palha. Escuras. Armadas com paus velhos, meio apo-

drecidos, escoradas por todos os lados para não serem derrubadas pelos 

ventos; cheias de frestas, por onde penetra o frio bárbaro que faz durante o 

inverno. Alagam-se quando chove. Por soalho, a terra nua, envernizada a pés 

descalços, calçando-a. Repartidas por dentro, com tábuas em três peças. Na do 

meio, a porta para a entrada, numa lata de querosene aberta, transformada 

em fogareiro, atiçado por carvão de pedra, que arrancavam duma jazida em 

abandono, cozinham e aquentam a água. E onde recebem as visitas, à noite, 

pras rodas de mate. (WAYNE, 2017, p. 41)" 

(...) 

"Estavam dentro do campo da xarqueada. Não podiam criar, a não ser algu-

mas galinhas. Outro animal maior pelava o pasto, dizia o patrão. E as vacas, 

as ovelhas, os cavalos, os porcos que povoavam aquela quadra de sesmaria, 

que era extensão da Santa Margarida, eram para desfrute único do chefe e de 

sua família. Por isso, o leite pros filhos tinham que comprar, quando podiam, 

percorrendo distâncias avançadas. As galinhas poucas, como não comiam se-

não pasto e os vermes que ciscavam, quase não punham. Quando punham, os 

ovos eram trocados pelo leite pros meninos menores. (WAYNE, 2017, p. 41-

42)” 

Iam começar as matanças na Santa Margarida." 

 

Como é possível notar, Wayne situa como nem um outro autor antes 

dele o impasse do modelo econômico predominantemente extensivo da 

época, expresso principalmente na crise econômica da década de 30 que 

se choca contra o modelo econômico das grandes propriedades predomi-

nantes na região fronteiriça e da indústria saladeiril em crise. Por meio 

dele, vê-se o peão assalariado substituindo o gaúcho errante, bem como o 

empobrecimento e migração dos pequenos proprietários em direção aos 

centros urbanos. Possivelmente por ter ele mesmo vivido em uma char-

queada, Wayne percebeu com mais clareza a transformação que acontecia 
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tanto nas condições materiais quanto nos modos de viver daquela popula-

ção em busca de novas ocupações e trabalho. 

De acordo com a professora Maria Eunice Moreira, Pedro Wayne ex-

trapolava do meio social do gaúcho campeiro para narrar, ainda que 

eivado de certo romantismo burguês notável no desfecho do livro, aquela 

situação de penúria e, desse modo, 

 

“(...)colocava o dedo justamente sobre uma ferida da história: a da instituição 

na qual se sustentou a economia gaúcha e do regime capitalista que imperou 

nas relações entre patrão em empregados, durante a República Velha. As 

misérias que o romance descobre não dizem respeito apenas a um possível 

atendimento da necessidade pessoal do escritor Pedro Wayne de promover sua 

catarse, ao escrever Xarqueada, mas vai mais longe ao sugerir que as linhas 

traçadas são detalhes de um sombrio painel histórico (...)” (MOREIRA, Maria 

Eunice, 2007, p.171).  

 

Embora com os antecedentes de Alcydes Maya, de João Simões Lopes 

Neto e Roque Callage a vida rural até o momento já tivesse sido muito bem 

delineada, Pedro Wayne fez apontar a precariedade das condições de vida 

do gaúcho pobre na decadente situação que viviam por essa época as char-

queadas, tendo em vista a modernização por meio da instalação de 

frigoríficos que já se estabeleciam. Como em Cyro Martins, Xarqueada não 

apenas separa o homem do campo do seu arquétipo cavaleiro como des-

cortina uma visão realista em tudo coincidente ao projeto do romance de 

30. 
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A Estância Velha de Aureliano de Figueiredo Pinto 

 

 

Embora pareça ter sido escrito nos anos de 1937 e 1938, ou seja, no 

mesmo período que os demais romancistas de 30 do Rio Grande do Sul, 

Memórias do Coronel Falcão foi apenas publicado em 1973 após um longo 

trabalho de edição empreendido pelo professor e editor Carlos Jorge Appel 

com a colaboração de Antero Marques. Foi antes por poeta que Aureliano 

de Figueiredo Pinto se fez publicar e o romance somente veio a público 14 

anos após a sua morte, em 1959. 

O romance é um retrato bastante fiel dos bastidores da vida política 

do interior rio-grandense na década de 30 e narra os dramas de consciên-

cia de um estancieiro que é chamado a atuar na política e o descalabro que 

a investida representa em seu patrimônio e auto estima. Contemporâneo 

(porém desconhecido como autor) de boa parte dos autores do ápice regi-

onalista, tais como Darcy Azambuja, Vargas Neto e Amaro Juvenal, para o 

professor Appel, no entanto, Aureliano havia estruturado “uma cosmovi-

são em que o campo é o mundo”, ponderando a seguir que por essa razão 

ele “vai conseguir superar o costumismo, a visão apenas regional e exótica 

do ser humano, que dominava e dominaria, por muitos anos, a literatura 

do Rio Grande do Sul” (PINTO, 1986, p. 7). 

Como, de fato, o romance de Aureliano é bem menos realista do 

ponto de vista formal que seus contemporâneos e mais influenciado por 

suas leituras dos franceses, como Balzac e Flaubert, a descrição da derro-

cada final da Estância Velha não se dá de pronto e nem de uma vez só. De 

outro modo, menções a ela e ao estado de suas posses é que revelam, como 
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em atos, o estado decadencial dos domínios do Coronel Falcão. A seguir, 

estão destacados alguns desses momentos decalcados da narrativa. 

 

“A comadre Veva desmantelou-se de contentamento. Chegou a supor que eu 

não voltaria mais. Que esquecesse a nossa gente, lá por esse mundo da politica. 

E contou-me novídades notáveis. Um guaraxaim fora morto no galinheiro, 

Havia uma goteira no meu quarto. A Gertrudes do Rufino, do Posto de Baixo, 

fugira com o Nicácio, do Posto de Cima. Mas o seu Beto, do Posto do Meio, 

acolhera os fugitivos. E só esperavam a minha chegada para se fazer o casa-

mento. O velho Castro apresentou o relatório da sua interinidade. No galpão e 

nas estacas, já sobem a 300 os couros de vaca - pampa e durham - tirados 

depois que o Patrão viajou. E quase tudo prenha. E o compadre Galdino afian-

çava que, apesar da primavera, sairiam mais alguns. Não vê que as paridas 

estão flacas e o terneirinho mama até matar as pobres: - Ano bissexto, com-

padre Falcão... 

O Periquito começava a mudar de voz em crise de adolescência. E me dava 

notícias de campos e cercas. E de animais meus prediletos. 

No outro dia, cedo, montei a cavalo e me sumi nos meus domínios. Numa 

longa visita de reconciliação. Tudo - campanhas e reses, matos, asas e céus, 

tudo convalescia do inverno. Do comprido inverno que me arrasara os reba-

nhos. Em cada sanga, em cada barro, em cada braço de tremedal - uma 

carcaça. Fora longe a coisa. Principalmente vacas. Quase tudo prenha. Prejuízo 

duplo. Mas graças a Deus, ainda o aliado sapecava o alemāo na Flandres. A alta 

de preços compensaria o dano da intempérie (PINTO, 1986, p. 78-79).” 

 

Seguindo por mais um novo período de ausência 

 

“Durante os três meses daquela machucadora ausência, para fugir aos escár-

nios da população a vingar-se agora da minha frustrada felicidade, tive tempo 

de ir ver de perto os descalabros da Estância. 

As invernadas, superlotadas, não davam engorde ao número de reses neces-

sário para poder fazer face aos compromissos. Mesmo porque um fogo 

calamitoso, ateado por mão daninha, reduzira a cinzas as macegas mansas dos 

rincões do fundo. Os gafanhotos estragavam as plantações. A seca minguara a 

água do arrozal. Cachorros e guarás dizimando as ovelhas. E o pobre do Cas-

tro, sem autoridade entre os subordinados para impor o rendimento das 

fainas, atarantava-se. E, mais que ninguém, clamava pela falta do patrão 

(PINTO, 1986, p. 124).” 
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Até o desmantelamento final: 

 

“Afinal, irredento, deprimido, irredutível, acoando no meu último covil, estava 

assistindo ao total desmantelo do meu Paraguai. Os «aliados» andavam já em 

derredor, a parar os rodeios. A classificar. A contar. A apartar os gados - os 

restos dos gados. Chegando, enfim, ao último ato no tocante drama da apro-

priação dos útimos remanescentes do meu patrimônio. Na manha neblinenta, 

vista à distância, a Estância Velha, arvorada na crista da coxilha, era um mo-

numento de desbarato e derrota. 

Quase como no poeminha do Lobo da Costa: 

o fogo passou por ela 

há pouco menos de um mês... 

Os alambrados, numa esbodegação do que é sem dono. As porteiras, como 

gengivas vazias. Os currais, como restos de pouso de aduar errante. O bam-

burral vingativo reivindicando posses. O destelhamento dos galpões. A 

cegueira das janelas com a vidraçaria espatifada. Tudo clamava ao distraido 

andarengo passando a lo largo, o melancólico fim de falência daquele Instituto 

Rural. Cujos tetos, entretanto, na quase eternidade dos decênios, criaram e 

nutriram, patriarcais e acolhedores, a vida de tanta gente. Andei uns passos 

pelo arvoredo, mais ou menos ao jeito daqueles impaludados hidrópicos de 

que se olvidam os consócios nas choças do Amazonas (PINTO, 1986, p. 177)” 

(p. 177) 

 

Ao fim do livro, numa última retomada de sua dignidade, o coronel 

Falcão vai viver e fazer vicejar por meio do seu trabalho obstinado a fração 

que lhe restou do espólio confiscado em razão de sua investida eleitoral. 

Na invernadinha do Periquito, num último esforço e encenação pública, o 

coronel Falcão salva sua hombridade pelo trabalho e, dessa forma, pode 

morrer junto às legendas dos antigos estancieiros que vão paulatinamente 

deixando de existir. 
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O Angico em O tempo e o vento 

 

 

Culminação da obra de Érico Veríssimo, O tempo e o vento, iniciado 

em 1949 com o primeiro volume de O continente e finalizado em 1963 com 

o terceiro volume de O arquipélago, ao longo de seus tomos realiza inú-

meras sínteses histórico-literárias ao tempo em que justapõe personagens 

dentro de uma dinastia que muitas vezes confunde-se até às próprias per-

sonalidades históricas do Rio Grande do Sul. Contando simultaneamente 

a história política e afetiva do estado, é bastante peculiar a forma com que, 

em O tempo e o vento, a questão patrimonial envolvendo a posse da terra 

aparece ao longo da obra. 

A estância dos Cambará, no caso a estância do Angico, resulta em 

certa medida de um gesto de vingança que a segunda matriarca da saga, 

Bibiana, perpetra contra um personagem "estrangeiro", o baiano Agui-

naldo Silva, que havia obtido a casa de sua família por meio do resgate de 

um empréstimo concedido a Pedro Terra, pai dela. É por obra dos arranjos 

de Bibiana, portanto, que seu filho com o capitão Rodrigo Cambará, Bolí-

var, casará com a neta do homem que, no lugar da casa de Ana Terra, 

mandou construir o sobrado que será palco dos dramáticos eventos da re-

volução de 1893 e propriedade da família daí em diante. O Angico, no caso, 

veio anexo às posses de Luzia Cambará, a nora com a qual muitas vezes 

Bibiana se confrontara. 

O tempo e o vento, todavia, está muito longe de limitar-se a represen-

tar uma história da propriedade ou dos conflitos de classe que dele 

decorrem; pelo contrário, a trilogia de Érico é muito mais característica de 

um empreendimento "de fôlego estarrecedor", como afirma o professor 
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Luis Augusto Fischer, e que emancipou completamente a literatura rio-

grandense elevando-a da reducionista caracterização de "regionalista" 

atingindo a universalidade ao tempo em que recriava a identidade local em 

personagens complexos e que se moviam cada qual em um tempo histó-

rico descrito com uma qualidade até hoje incomparável em exterioridade 

e subjetividade, ultrapassando em larga medida tudo o que havia se pro-

duzido e recebido o nome de "romance social" no Brasil. 

Da mesma forma, de acordo com um de seus mais reconhecidos es-

tudiosos, Flavio Loureiro Chaves, "grave erro cometeria quem ainda 

quisesse encontrar aí uma epopéia guasca ao estilo de regionalismo retar-

datário em que tantos se fartam até hoje. Cumprindo um desígnio 

explicito, Érico Veríssimo instaurou um romance histórico em sua forma 

exemplar" (CHAVES, 2001, p. 105). Com o início da publicação de O tempo 

e o vento, Érico reúne toda a sua experiência de novelista urbano para 

transpor ao meio rural e histórico o seu projeto literário, definido por ele 

mesmo como "o corte transversal duma sociedade" (CHAVES, 1998, p. 33). 

Do ponto de vista temático, portanto, Érico rompe com a tradição dos 

escritores gaúchos em retratar o momento histórico brevemente anterior 

a sua experiência (João Simões Lopes Neto e o período imperial; Alcides 

Maya e o entre-revoluções; Ivan Pedro de Martins e Cyro Martins, ambos 

o período pós-revolução de 1923) e alarga suas margens dentro de um 

projeto bem mais ambicioso, abarcando quase dois séculos de história. 

Como um escritor consolidado nacionalmente, Érico lança mão de todos 

os seus recursos estilísticos e acúmulo para dar vida a um projeto nada 

superficial que, na visão de Antonio Candido,  

 

"pressupõem uma concepção do homem e da arte literária. Pressupõem, tal-

vez, a vontade de testemunhar, mais do que simplesmente narrar; de 

apreender o sentido dos atos, mais do que apenas descrevê-los; de captar os 

nexos à primeira vista inexistentes no acaso do contraponto humano, até 

transformá-los pouco a pouco numa rede interdependente de significados" 

(CANDIDO, 2005, p. 67).  
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Sob o ângulo em foco neste trabalho, a despeito da presença imaterial 

do campo e da região da Campanha em toda a sua trilogia, é apenas no 

terceiro tomo, O arquipélago (demonstrando, aliás, a ausência desta cen-

tralidade temática), em que aparece mais nitidamente a descrição das 

condições materiais e aparência da estância do Angico. Embora não se 

deva pensar nas descrições literárias como literais, é possível que estas 

passagens revelem o aspecto das estâncias na perspectiva realista e dis-

tante de qualquer idealização, reiterando o aspecto muitas vezes ascético 

e áspero na rotina da população da Campanha. 

 

"O automóvel chegou ao Angico à tardinha. Avistando a casa da estância à luz 

cor de chá do último sol Rodrigo sentiu um aperto no coração, como acontecia 

sempre que via tapera ou cemitério campestre. Era um casarão de um só piso 

estreito e comprido como um quartel. Quatro janelas, com vidraças de 

guilhotina e três portas enfileiravam-se na fachada sem platibanda. 

completamente destituída de qualquer atrativo, e de um branco sujo e triste 

de sepulcro abandonado. A única nota alegre do conjunto era dada pelo verde 

vehidoso e vivo do limo que manchava as telhas coloniais. 

 

Rodrigo parou na frente da casa, à sombra de um dos cinamomos, e segurou 

o braço do irmão. 

 

Não achas esta casa parecida com o papai? - perguntou. O outro sacudiu 

negativamente a cabeça. - Não. Ela sempre me pareceu uma mulher parada 

aqui no alto da coxilha, bombeando a estrada, esperando alguém que nunca 

chega. 

 

Entraram. 

 

Mas não me digas que este interior não é um retrato psicológico do velho 

Licurgo! - exclamou Rodrigo. 

 

Nas paredes caiadas não se via um quadro sequer. Nas janelas, nenhuma 

cortina. Na sala de jantar, como suprema concessão à arte. mas assim mesmo 

por mediação do comércio, pendia da 210 parede um calendário da Casa Sol 

com um cromo desbotado: um castelo medieval alemão a espelhar-se nas 

águas do Reno. Com seu manso sarcasmo, Toribio lembrou ao irmão que a 
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casa não era de todo destituída de objetos de arte. Não havia na parede de seu 

quarto de dormir umas velhas boleadeiras retovadas? E o crucifixo histórico 

no quarto da Dinda. com o seu Cristo de nariz carcomido? E a adaga 

enferrujada e sem bainha que pendia da parede dos "aposentos" do senhor do 

Angico? 

 

Rodrigo olhava para os móveis. Eram escassos, rústicos e feios. Cadeiras 

duras, com assento de palhinha ou madeira. Um horrendo guarda- comida 

avoengo. sem estilo nem dignidade. A mesa meio guenza. marcada de velhas 

cicatrizes. Umas cômodas e aparadores indescritíveis, com gavetas sempre 

emperradas - tudo com um ar gasto e vagamente seboso. Mas toda aquela falta 

de estilo não representaria afinal de contas... um estilo?" (VERÍSSIMO, 1995, 

p. 162) 

 

"O mundo progride, mas o Angico fica para trás, atolado no passado. Na 

Argentina e no Uruguai existem estâncias confortáveis, com luz elétrica e água 

corrente. Nós continuamos com o lampião de querosene, com a vela e com 

água da pipa. Eu só queria saber por que o Velho temia em não modernizar o 

Angico. Talvez considere isso um sacrilégio... O mesmo que violar a sepultura 

do próprio pai." (VERÍSSIMO, 1995, p. 163) 

 

Em relação à crítica literária, Érico nem sempre teve para com ela 

uma relação marcada pela serenidade. Embora este capítulo de sua apre-

ciação crítica aqui não tenha grande interesse, muitos de seus romances 

urbanos foram recebidos como literatura menor. Porém, no que diz res-

peito ao ponto de vista da técnica novelística, mesmo tardiamente o 

professor Massaud Moisés colocaria O tempo e o vento nada mais nada 

menos que entre "as obras superiores da ficção nacional" (MOISÉS, 2012, 

p. 378). 
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A Estância Azul em Os Guaxos 

 

 

A publicação em 1959 de Os Guaxos, primeiro romance de Luiz Car-

los Barbosa Lessa, não representa o ponto de partida de seu trabalho em 

torno à recuperação do material simbólico relacionado ao universo do ga-

úcho do campo. Antes da publicação, Lessa envolveu-se radicalmente em 

uma experiência cultural que seria determinante para a fixação do reco-

nhecimento acerca do gaúcho para além daquele disponível na literatura 

e no cancioneiro popular. Seu nome vincula-se ao tradicionalismo rio-

grandense desde o primeiro momento, tendo ele participado ativamente 

das ações que culminaram na criação do primeiro Centro de Tradições Ga-

úchas, o CTG 35. Também, junto principalmente ao amigo Paixão Côrtes, 

pesquisou e compilou o livro Manual de Danças Gaúchas, em 1952, que 

deu origem ao disco Danças Gaúchas, gravado em São Paulo pela cantora 

e radialista Inezita Barroso, além de realizar outros trabalhos de divulga-

ção cultural no interior e também fora do estado. 

Jornalista, músico, escritor e teatrólogo, Barbosa Lessa publica Os 

Guaxos e logo seu livro recebe um importante prêmio concedido anual-

mente pela Academia Brasileira de Letras. Ao mesmo tempo, o livro recebe 

uma excelente recepção da crítica literária nacional, reacendendo o inte-

resse na literatura de cunho regional. A coleção era coordenada pelo 

escritor Paulo Dantas e contava com a consultoria de João Guimarães Rosa, 

que a patronava.  

Reeditado algumas vezes com condensações ou acréscimos, Os Gua-

xos, a exemplo de outras narrativas mencionadas, também ocorre 

espacialmente em torno ao espaço da estância. A Estância Azul, no caso, é 
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o ambiente no qual seus personagens orbitam e vivem. Como ele mesmo 

diz, “Quem chega a uma estância chega a um mundo à parte.” No entanto, 

de forma diversa aos autores que situam suas obras em torno a um mo-

mento preciso, Barbosa Lessa distancia seu enredo dos grandes eventos 

bélico-políticos do Rio Grande do Sul para flagrar a vida do povo mais sim-

ples que organiza sua vida em torno à atividade pastoril da estância. Por 

meio do livro, sabe-se que os fatos narrados acontecem após a abolição da 

escravatura e da Guerra do Paraguai, mas não é mencionada diretamente 

uma relação com os eventos da Revolução Federalista de 1893 e seus des-

dobramentos, de modo que a vida na Estância Azul pincelaria a vida dos 

gaúchos mais simples, considerando-se pela primeira vez alguns aspectos 

de atenção social e afetiva principalmente no que diz respeito à condição 

marginal de negros neste ambiente, uma vez que a condição feminina já 

havia sido anteriormente abordada por Pedro Wayne em Xarqueada, ro-

mance publicado em 1937 e, sobretudo, em Almas penadas, de 1942. 

Autor tributário da dicção coloquial de João Simões Lopes Neto, Bar-

bosa Lessa descortina em Os Guaxos um painel de tipos que se distancia 

bastante da narrativa dinástica de O Tempo e O Vento, no qual a posse da 

terra constitui um elemento de empoderamento politico da família Terra 

Cambará. Em Os Guaxos, pelo contrário, a terra muda de donos ao longo 

do tempo e mesmo indivíduos situados em esferas desfavorecidas chegam 

a possui-la de fato, isso por mérito de obstinação tanto dos homens quanto 

das mulheres, mesmo que em ambientes distintos. 

A Estância Azul, em Os Guaxos, conserva a aparência de uma estância 

que ainda não conheceu a crise pecuária do pós-guerra, na geração de 20 

e 30. Multipovoada por posteiros, peães e agregados, é um universo tota-

lizante e estacionário no qual o tempo histórico pouco se nota, mas muito 

mais o tempo natural, das estações e seus ordenamentos cíclicos na ativi-

dade pastoril. Sua descrição ocorre ao fim do primeiro capítulo do livro, A 

Tropeada, e se dá pelo reencontro de peões tropeiros às “casas”, após uma 

jornada de vários dias de condução do gado pelos campos. Sua descrição é 

realizada primeiro internamente: 
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“Apesar do entardecer já quase em lusco-fusco, podiam distinguir nitidamente 

"as casas" - que assim se chamavam os três segmentos da sede. 

A casa-grande - morada de Velho Meirelles -, com sua frente muito larga, bem 

caiada, pontilhada pelos negros retângulos de uma porta e seis janelas. 

A casa-dos-fundos-morada do capataz Seu Pedro -, interligada à sala da bóia 

(onde a peonada almoçava), à antiga senzala, ao paiol (transformado em 

quarto para o sota-capataz), ao galpãozinho do forno, ao galinheiro e ao chi-

queiro. E o grande galpão - morada da peonada e eventual ponto de 

hospedagem de andantes não relacionados com a família do patrão nem com 

a família do capataz. 

À semelhança de uma fortaleza, um robusto muro de pedras unia a casa-

grande aos fundos. Nesse mesmo correr, por mais dez passos, uma cerca na-

tural, de maricás. Mais adiante, o grande curral de pedras. Ao lado, a pequena 

mangueira de moirões, para lidar com ovelhas ou com as vacas de leite. O 

pomar, de árvores frutíferas. O cercado, onde se plantavam feijão, milho, abó-

boras, um pouco de trigo, e a resteva, de terra cansada, se renovando com 

azevém e aveia. O piquete, para os cavalos de lida. Por fim, o potreiro das lei-

teiras. 

Um oásis anunciando vida humana, em meio a um verde universo povoado de 

bois, cavalos, ovelhas, fantasmas e legendas.” (LESSA, 1984, p. 22-23) 

 

E externamente: 

 

“Quem chega a uma estância chega a um mundo à parte. 

No espaço. 

E no tempo. 

No espaço havia a sede: casa-grande, casa-dos-fundos, galpão. Para os lados 

do Serro, o Posto de Seu Solano. Para os lados do Fundo, o Posto de Seu Gra-

ciano. (Antes de haver o Posto do Serro tinha havido o Posto das Figueira, 

agora tapera.) 

Tudo o mais ficava fora. Os vizinhos, ainda assim distantes: Estância Luna, 

Estância Guará, Estância Paraíso, com seus respectivos postos e seus ranchos 

de agregados. Uma que outra chácara milagrosamente sobrevivendo entre as 

grandes propriedades rurais. O chinedo de Sia Norata. A venda da encruzi-

lhada. Bolichos beira-de-estrada. Os comerciantes mais fortes às vezes 

exploravam, também, canchas para a corrida de cavalos. Distante duas horas 

de troteada, a Vila do Erval. E distantes por dias e dias de carreteada, ao passo 
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lerdo dos bois, os grandes empórios que supriam aquela fronteira: Jaguarão, 

Bagé, Pelotas.” (LESSA, 1984, p. 23-24) 

 

O capítulo a seguir, A História da Estância Azul, Barbosa Lessa ocupa 

em retratar a genealogia e a alternância de posse do ambiente, além de 

situar seus personagens em sua relação com aquele ethos. Depois disso, 

retorna a trama ao tempo narrativo presente contínuo até levá-la ao des-

fecho final. 

Mais do que procurar fidelizar o leitor a uma visão de decadência ma-

terial ou existencial dos personagens, Barbosa Lessa prefere suspender o 

decurso histórico para flagrar as próprias condições de vida da população 

que visa retratar, quais sejam os “guaxos”, indivíduos que, se não prota-

gonizaram eventos políticos destacados, constituíram o populário rio-

grandense das estâncias e pequenas localidades. Mas esta parece ser jus-

tamente a sua maior preocupação literária. De acordo com a pesquisadora 

Joana Bosak, Barbosa Lessa escolheu priorizar a vida de “personagens que, 

na literatura, podem aparecer como os verdadeiros donos da história” e 

“ficam à sombra das grandes epopeias relatadas pela historiografia tradi-

cional” (BOSAK, 2010, p. 132). 
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A “reincidência” regionalista 

 

 

Dificilmente um crítico que se debruçasse hoje sobre as obras de 

Érico Veríssimo, Cyro Martins, Ivan Pedro de Martins e mesmo Alcides 

Maya - dentre estes o único efetivamente próximo ao apogeu da gauchesca 

romântica rio-grandense - reduziria seus livros a um prolongamento do 

projeto regionalista que dinamizou com e contra o nacionalismo que vigo-

rou no séc. XIX, principalmente pelo empenho de José de Alencar. A 

geração de 30, além de romper com o pressuposto estético romântico, tal-

vez como nem uma outra posterior soube aproveitar a liberdade formal 

inaugurada no modernismo para então complexificar a visualização e re-

presentação da população interiorana e rural que, por evidência, 

continuou a existir apesar que desde a semana de 22 e, principalmente a 

partir do pós-guerra, de forma marginal ao contexto literário nacional. 

É curioso que talvez tenha partido do principal crítico da estética mo-

dernista, Monteiro Lobato, a crítica ao romântico e a estigmatização do 

rural como “atrasado” e empecilho ao desenvolvimento nacional e inser-

ção brasileira no contexto geopolítico mundial do período entre guerras. 

Neste período, Lobato, segundo Alfredo Bosi um “moralista e doutrinador 

aguerrido” (BOSI, 2017, p. 228) publicou, entre outros, Cidades mortas 

(1918) e Urupês (1919); neste segundo, encontra-se presente o que segu-

ramente se pode considerar como o maior rebaixamento da população 

rural na literatura brasileira. No artigo Velha praga, primeiro publicado 

nos jornais e depois incorporado ao livro de contos, Lobato condena as 

práticas laborais atrasadas dos produtores rurais e os incêndios que "pre-

param" a terra para o cultivo de acordo com as tradições populares: 
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"Este funesto parasita da terra é o CABOCLO, espécie de homem baldio, semi-

nômade, inadaptável à civilização, mas que vive à beira dela na penumbra das 

zonas fronteiriças. À medida que o progresso vem chegando com a via férrea, 

o italiano, o arado, a valorização da propriedade, vai ele refugindo em silêncio, 

como seu cachorro, o seu pilão, a pica-pau e o isqueiro, de modo a sempre 

conservar-se fronteiriço, mudo e sorna. Encoscorado muna rotina de pedra, 

recua para não adaptar-se" (LOBATO, 2014, p. 165).  

 

Com a emergência da geração de 30, no entanto, o meio rural passa 

a ser situado como eixo motor do binômio atraso-progresso e, nesse sen-

tido, nem mesmo a absorção dessas obras pelo modernismo livrou-as de 

representar a projeção de uma continuidade, apenas que agora cindida en-

tre crítica ou nostálgica, realista ou saudosista, enfim, progressista ou 

conservadora. 

Deste modo, em certa visão da história literária calcada mais no eta-

pismo do que no exame da composição e significação, mesmo a obra da 

geração de 30 teria continuado a cometer os “pecados” do romantismo, 

quais sejam os de privilegiar o particular em detrimento do nacional e, 

nessa perspectiva classificatória, teriam atingido expressões que se limita-

riam na revivificação de escolas predecessoras, como o naturalismo e o 

próprio romantismo. Prova disto é a dificuldade que seus autores tiveram, 

à época, em publicar seus trabalhos, quando o mundo editorial voltava-se 

prioritariamente para o romance urbano1. Esta é, por exemplo, a interpre-

tação realizada por Walnice Nogueira Galvão, que denomina o romance de 

30 por “terceiro regionalismo” e que teria surgido como espécie de “surto” 

no qual sobressai-se, entre nomes menores, o “importante regionalista 

Érico Veríssimo” (GALVÃO, 1996, p. 54). 

Ocorre que logo após a revolução de 30, ou mais exatamente a partir 

da instauração do Estado Novo, em 1937, o Brasil experimentou uma nova 

 
1 Cyro Martins publicou Sem rumo em 1937, pela editora Ariel, no Rio de Janeiro. No mesmo ano, Pedro Wayne 
publicou Xarqueada pela Guanabara, também no Rio de Janeiro, após obter o patrocínio da Sociedade Felippe de 
Oliveira. Aureliano de Figueiredo Pinto preferiu manter inéditos os originais de Memórias do Coronel Falcão, somente 
publicados postumamente, em 1973. 
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positivação da perspectiva e da busca pelo sentimento nacionalista. No 

campo cultural, os reflexos desse novo momento resultaram não apenas 

na incorporação do romance de inflexão regional como na aglutinação de 

identidades em torno a um projeto sediado sobretudo na região sudeste 

do Brasil, consolidada como centro comercial e industrial em São e Paulo 

e político-cultural no Rio de Janeiro. Nesse momento político em que se 

debatiam a figura de Getúlio Vargas e a elite cafeicultora paulista e sepul-

tava-se a República Velha do primeiro regionalismo, era buscada 

principalmente a valorização do nacional e o pareamento com as tendên-

cias e vanguardas europeias, o mais natural a acontecer com as 

manifestações regionais é que fossem suplantadas e absorvidas numa 

identidade maior, na qual as manifestações divergentes acabariam por res-

significar-se na nova hegemonia ou simplesmente desaparecer. 

Coincidentemente ou não, o modernismo neste processo voltava a 

transicionar, mas desta vez prioritariamente para o romance urbano, para 

as questões cotidianas e existenciais, até culminar na geração de 45 (curi-

oso que com o precedente de Érico Verissimo e seus romances urbanos). 

Neste período, destacaram-se sobretudo as obras de Clarice Lispector, 

Lygia Fagundes Telles, Cyro dos Anjos, Lucio Cardoso e a poesia de João 

Cabral de Melo Neto. No Rio Grande do Sul, os contos e romances de Rey-

naldo Moura também passam a valorizar os aspectos problemáticos e 

psíquicos da vida urbana moderna, bem como os demais escritores reuni-

dos em torno à editora Globo, Athos Damasceno, Telmo Vergara e Mario 

Quintana que, nessa época, traduzia dentre outras a obra de Marcel Proust 

e Virginia Woolf para a editora gaúcha. 

Com a antiga "cor local" devidamente apagada pela superação do 

“atraso” e o “pitoresco” relegado ao saudosismo colonial, tudo parecia con-

vergir para a diagnose de óbito do estilo. No entanto, isto seria desmentido 

a seguir com a transfiguração dos velhos motivos em projetos ambiciosos 

tanto do ponto de vista estético quanto de alcance, fundamentalmente 

marcados pelo início da publicação da obra de Guimarães Rosa com Saga-

rana, em 1946. Considerando-se que Érico Veríssimo publica o primeiro 
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volume de O continente em 1949, de certa forma reformando, conforme 

Jacques Leenhardt, o regionalismo rio-grandense “da época dos heróis 

guerreiros e de seus feitos gloriosos para aquela dos partidos, dos jorna-

listas e da opinião pública” (LEENHARDT, 2001, p. 160) e universalizando 

o modo de vida local, o que se deve acabar por notar é que, como não 

poderia deixar de ser, o fim não havia ainda chegado, pelo menos não com-

pletamente, mas apenas se remodelado. De acordo com Antonio Candido,  

 

"O que vemos agora, sob este aspecto, é uma florada novelística marcada pelo 

refinamento técnico, graças ao qual as regiões se transfiguram e os seus con-

tornos humanos se subvertem, levando os traços antes pitorescos a se 

descarnarem e adquirirem universalidade" (CANDIDO, 1987, p. 161). 

 

Em estudo célebre pela acuidade de percepção social e política que 

muito lhe é característica, Literatura e subdesenvolvimento, Antonio Can-

dido delineou em fases distintas o fenômeno do regionalismo literário. 

Associando-o à persistência das condições de subdesenvolvimento e par-

tindo ainda do romantismo, passando pelo amadurecimento da geração 

de 30 e chegando a Guimarães Rosa, o crítico anteviu, todavia, um movi-

mento que cessaria no próprio Rosa, autor, como se sabe, de obra singular. 

De outro modo, o sistema literário como um todo acabou por progressiva-

mente remanejar todo o traço regional para o mais longe possível do novo 

projeto nacionalizante, tornando ainda mais agudo o distanciamento e o 

conflito entre um Brasil que se demora subdesenvolvido no campo, mas 

igualmente subdesenvolvido e brutalizado nos grandes centros urbanos. 
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Cosmopolitismo e o recalque do mundo rural 

 

 

Não obstante a marginalização temática e o distanciamento físico e 

geográfico, o interesse nos temas locais nunca chegou a ser descartado de 

todo da população; tendo em conta que, para além do fim demarcado, 

obras baseadas na vida do interior ou do meio rural brasileiro continuam 

a ser publicadas ou, por meio da televisão e do cinema, veiculadas com 

grande aceitação. Basta ver, na literatura, os livros do amazonense Milton 

Hatoum e sua temática amazônica ou o romance Galileia, de Ronaldo Cor-

reia de Brito, ganhador do prêmio São Paulo de Literatura, de 2009, e que 

trata exatamente da vida familiar em tono à decadência de uma fazenda 

no Ceará. A bem da verdade, é preciso reconhecer que a urbanização bra-

sileira é ainda hoje um projeto incompleto e que, por conta disso, é fácil 

para qualquer pessoa reconhecer no passado afetivo a presença de alguém 

que viveu ou pelo menos partiu de alguma região rural para os centros 

urbanos. 

Como não poderia deixar de ser, a revivificação periódica desse ten-

sionamento entre o desejo de universalização e as particularidades 

regionais encontrou pouso também na literatura rio-grandense. Não deixa 

de ser sintomático que, pelo menos desde a década de 60 (considerando-

se que o último volume de O arquipélago foi publicado em 1963), o meio 

rural e por consequência a problematização de tudo o que o envolve - seja 

a estância como corporificação do espaço político-econômico essencial, se-

jam os tipos humanos do campo e das cidades do interior – foi 

paulatinamente minguando das prateleiras nacionais, ao passo em que a 

expansão da cultura de massas constrangeu o fenômeno local cada vez 

mais em seus próprios limites. 
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À exceção dos empreendimentos posteriores de Luiz Carlos Barbosa 

Lessa, com Rodeio dos Ventos, e da parcela rural dos contos do alegretense 

Sérgio Faraco nos quais, como aponta Léa Masina, encontra-se mais pre-

sente “o universo dos chibeiros, dos pequenos proprietários, dos donos de 

pouca terra, seus capatazes e empregados” (MASINA, 2004, p. 104) que o 

do estancieiro, durante a década de 70 o interesse temático migrou sensi-

velmente da literatura de imaginação para o território da música popular. 

Seja pela popularização do trabalho anterior de Aureliano de Figueiredo 

Pinto, Jayme Caetano Braun e Aparício Silva Rillo, quanto pela expansão 

autoral que se ramificou por meio do movimento nativista1 e seus muitos 

festivais culturais, o assim chamado “nativismo” teve seu ponto máximo 

com a Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana e chegou a constituir 

um sistema editorial particular que teve na Martins Livreiro sua grande 

frente e vitrine para autores, estudiosos e interessados. Mas não apenas a 

“Martins”, como é popularmente conhecida, pois também a editora Movi-

mento tornou-se responsável pela reedição da obra de Cyro Martins, 

Aureliano de Figueiredo Pinto e uma miríade de autores reunidas em tono 

da sua Coleção Rio Grande, com quase duas centenas de títulos. Igual-

mente, a editora Tchê, fundada em 1981 pelo escritor Aírton Ortiz 

consagrou-se por privilegiar o mercado local e a editora Mercado Aberto 

que, por seu lado, publicou boa parte dos autores que se consagraram na 

década seguinte como, por exemplo, Charles Kiefer e José Clemente Poze-

nato, para ficar com os mais conhecidos. Ainda na década de 70 a editora 

L&PM expandiu seu raio de ação passando a publicar autores nacionais e, 

valendo-se igualmente de um substrato de leitores habituados à literatura 

regional mais popular, alçou voo com livros de autores gaúchos, como Jo-

sué Guimarães, Mario Quintana, Caio Fernando Abreu e Luis Fernando 

Veríssimo, que se tornaram fenômenos de venda nacionais. 

 
1 Para obter-se uma maior compreensão da expressão “nativismo” e suas implicações históricas, o livro Nativismo: 
um fenômeno social gaúcho, de Luiz Carlos Barbosa Lessa fornece uma ampla apresentação do fenômeno a partir de 
seu desenlace histórico do tradicionalismo e sua relação com a comunicação de massa. 
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A partir da década de 80, a não ser pelos romances voltados ao pas-

sado histórico de Luiz Antônio de Assis Brasil, Tabajara Ruas e Alcy 

Cheuiche, os escritores gaúchos de maior repercussão neste período têm 

por temática a vida urbana, como, por exemplo, Moacyr Scliar, Caio Fer-

nando Abreu, Lya Luft, João Gilberto Noll e Luis Fernando Veríssimo. É 

notável, aliás, que mesmo os que se dedicam ao ambiente rural passem a 

debruçar-se prioritariamente sobre momentos de um passado bastante 

distante, em sua maioria atinentes ao período do entorno da Revolução 

Farroupilha e da Revolução Federalista, no séc. XIX. Talvez por este foco 

distanciado permitir o desenvolvimento de uma literatura menos filiada 

ou comprometida ao ideário tradicionalista, isto é algo por estudar, inte-

ressa notar que, dessa forma, a tradição de vincular-se a imaginação 

ficcional aos momentos políticos é mais uma vez retomada, com tudo o 

que isso implica em necessariamente revisar-se o projeto antropológico do 

gaúcho e da ideologia tradicionalista seja para enfrentar ou conservar a 

tradição cultural, seja para elevar o estatuto popular consagrado ao tipo 

humano rio-grandense de volta à casa-grande, dado que o fenômeno na-

tivista havia voltado a sobrevalorizar a vida do peão e do galpão. 

De período à escola, de estética a projeto, de projeto à pecha, muito 

se tem confundido entre o que seja uma manifestação regionalista política, 

tal como o reiterativo separatismo e, outra, cultural, dada sobretudo pelas 

realizações artísticas. Talvez porque os autores rio-grandenses tenham in-

serido as questões políticas e as permeado no enredo de suas obras, as 

duas situações pareçam inextrincáveis. Com efeito, a política partidária lo-

cal e nacional encontra-se bastante presente principalmente em O tempo 

e o vento que, por mobilizar um longo período histórico, fatalmente teve 

de esboçar as relações políticas locais no município de Santa Fé, no estado 

do Rio Grande do Sul e, por chegar até o Estado Novo de Getúlio Vargas, 

também no âmbito federal. Nada nesse projeto deveria vinculá-lo ao regi-

onalismo como forma de um projeto separatista, mas de afirmação 

identitária, em um momento histórico no qual mais uma vez o espírito de 

nacionalidade entra em crise. Nesse sentido, dificilmente a figura do 
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gaúcho histórico não seria recuperada, pois, como muito bem demonstra 

o professor Ruben Oliven:  

 

"É natural, portanto, que os atores sociais procurem objetos de identificação 

mais próximos. Somos todos cidadãos do mundo na medida em que perten-

cemos à espécie humana, mas necessitamos de marcos de referência que 

estejam mais próximos de nós. Experimentamos a mesma dificuldade que tem 

uma criança em entender o que é um mapa do mundo e por que sua casa não 

está representada nele" (OLIVEN, 1992, p. 136). 

 

O impacto tremendo que, no Rio Grande do Sul, o projeto tradicio-

nalista iniciado em 19472 com Paixão Cortes, Glaucus Saraiva e Barbosa 

Lessa teve na vida e na representatividade cultural local é um fenômeno 

de massas que ao mesmo tempo extrapolou e contagiou o métier literário, 

recuperando e procurando retomar o caráter educativo de folcloristas 

como João Cezimbra Jacques, Carlos Teschauer, Zeferino Brasil, entre ou-

tros. Conforme o professor e historiador Jocelito Zalla “A construção das 

tradições gaúchas cultivadas nos novos CTGs é tanto fruto das (re)leituras 

de trabalhos precedentes de eruditos como Augusto Meyer, Simões Lopes 

Neto e Apolinário Porto Alegre, quanto das atividades desenvolvidas no 

seio da Comissão Estadual de Folclore, comandada por Dante de Laytano3 

(...)" (ZALLA, 2010, p. 139). Tudo isso concorreu no passado recente pela 

conformação de um sistema literário muito particular, com editoras, veí-

culos e um público consumidor muito interessado nas temáticas locais, 

revivendo interesse semelhante ao que a Editora Globo despertara a partir 

da década de 20 do séc. XX e que, ainda de acordo com Jocelito Zalla, re-

presentou “um ‘boom’ na produção literária local, até o início da década 

1960, quando a oferta de títulos regionalistas diminui drasticamente, 

 
2 De acordo com Barbosa Lessa, em Nativismo: um fenômeno social gaúcho, “a atividade tradicionalista na capital 
concentrou-se não mais que em quatro pequenos núcleos. No Departamento de Tradições Gaúchas do Colégio Júlio 
de Castilhos (...). No 35 Centro de Tradições Gaúchas (...). No Clube Farrapos (...). E na Estância da Amizade.” (LESSA, 
2008. p. 73-74) 

3 Dante de Laytano foi juiz e professor universitário, notabilizando-se por seus estudos históricos e folclóricos, tendo 
dirigido o Museu Júlio de Castilhos e editado A estância gaúcha, um dos primeiros registros históricos a respeito do 
aspecto de organização fundiária no Rio Grande do Sul. 
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assim como a própria estrutura editorial da casa” (ZALLA, 2015, p. 314). 

Como todo movimento cultural que resulta ideológico, no entanto, o mo-

vimento tradicionalista passou a ocupar paulatinamente todo o espaço de 

representação das temáticas locais desde que ganhou força a ponto de in-

cluir-se inclusive nos programas pedagógicos estaduais; isto ocorrendo 

desde meados da década de 60. 

Movimento que também procurava reagir às tendências globalizan-

tes emergentes no pós-guerra graças à influência hegemônica da indústria 

cultural norte-americana, o tradicionalismo emergiu quase ao tempo em 

que no Brasil encerrava-se o Estado Novo e, no mundo inteiro, a Unesco 

procurava reorganizar o sentimento mundial devastado pela Guerra favo-

recendo os estudos folclóricos e a expressão e conservação de identidades 

culturais locais. No decurso do tempo, talvez incidentalmente, sua ação 

programática foi interditando a visibilidade dos dramas locais e regionais 

no tempo presente para além do espectro de suas recomendações. A au-

sência na produção literária local de obras que problematizem a vida nos 

latifúndios (que não foram extintos, apenas reorganizados) e pequenas 

propriedades e uma precária recepção nacional é diagnóstico autoexplica-

tivo, mas, como alertado anteriormente, apenas no caso rio-grandense. 

Em outros estados, como se pode ver, são obras bem vindas, reconhecidas 

e premiadas. Seja como for, as preferências temáticas dos autores gaúchos 

contemporâneos vêm centrando-se inegavelmente nos assuntos urbanos 

e cosmopolitas, isto é, a parte final da interdição dos temas rurais advém 

do próprio meio intelectual, reciclando novamente a tensão inextirpável 

entre regional e urbano, local e universal, ascenso e decadência, dado que 

o interior continua a existir, pessoas continuam vivendo lá e suas estrutu-

ras políticas e econômicas são muito mais complexas do que se poderia 

resumi-las numa classificação taxativa. 

De outro lado de uma recepção negativa e que recalca ainda mais a 

existência dos problemas locais e regionais a um patamar incompreensível 

ou estigmatizado pelo anacronismo, há perspectivas que situam a "questão 
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regionalista" num outro patamar de problematização. Para a professora 

Ligia Chappini, por exemplo, o  

 

"regionalismo na literatura, como tema de estudo, constitui um desafio teó-

rico, na medida em que defronta o estudioso com questões das mais candentes 

da teoria, da crítica e da história literárias, tais como os problemas do valor; 

da relação entre arte e sociedade; das relações da literatura com as ciências 

humanas; das literaturas canônicas e não-canônicas e das fronteiras movedi-

ças entre clãs. Estudar o regionalismo hoje nos leva a constatar seu caráter 

universal e moderno" (CHIAPPINI, 1995, p. 156). 

 

Nessa perspectiva, para a mesma autora o regionalismo seria um 

"campo minado de preconceitos, (...) se presta a equívocos da crítica" 

(CHIAPPINI, 1995, p. 156). Também Luís Augusto Fischer confirma a 

mesma impressão quando defende que “ (...) o que se chama de regiona-

lismo, seja por que lado se tome, merece ser submetido a uma leitura mais 

histórica, a uma leitura rigorosamente materialista, para além das ideali-

dades que tantas vezes tem impedido sua mera visibilidade” (FISCHER, 

2008, p. 115). 

Mesmo que se deseje rejeitar suas impressões, é preciso defrontar a 

problemática com honestidade intelectual justamente na perspectiva de 

escapar à viciosidade dessa tendência analítica. Para tanto, assumir a pre-

sença destes preconceitos não consiste em tarefa das mais fáceis, ainda que 

indispensável. 
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Conclusões 

 

 

Apesar de que possivelmente a carência de publicações recente ante-

riormente apontada possa desnutrir a crítica literária de conteúdo a 

analisar, mesmo assim (e ao mesmo tempo por isso mesmo) tem sido di-

fícil notar como os estudiosos e pesquisadores apreendem a complexidade 

do sistema literário rio-grandense. Não se trata mais de um tempo em que 

o regionalismo era problematizado per se, mas outro no qual muitas vezes 

parece que se deseja que qualquer vestígio seu seja interpretado como su-

perado. Nesse aspecto, é importante relembrar a lição do historiador 

Roger Chartier, que visa romper com a manutenção de expectativas entre 

autores e leitores e finalmente destapar a literatura das camadas de pre-

conceito e taxatividade com as quais se a cobrem: 

 

"Devemos romper com a atitude espontânea que supõe que todos os textos, 

todas as obras, todos os gêneros, foram compostos, publicados, lidos e recebi-

dos segundo os critérios que caracterizam nossa própria relação com o escrito. 

Trata-se, portanto, de identificar histórica e morfologicamente as diferentes 

modalidades da inscrição e da transmissão dos discursos e, assim, de reconhe-

cer a pluralidade das operações e dos atores implicados tanto na produção e 

publicação de qualquer texto, como nos efeitos produzidos pelas formas ma-

teriais dos discursos sobre a construção de seu sentido. Trata-se também de 

considerar o sentido dos textos como o resultado de uma negociação ou tran-

sações entre a invenção literária e os discursos ou práticas do mundo social 

que buscam, ao mesmo tempo, os materiais e matrizes da criação estética e as 

condições de sua possível compreensão" (CHARTIER, 2000, p. 197). 

 

É importante relembrar igualmente que, ao longo do séc. XX, a região 

da Campanha do Rio Grande do Sul viveu muitos mais momentos de crise 
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do que experimentou a estabilidade econômica. De um modo que é bas-

tante visível na história literária, tais crises estão expressas na visão 

construída por grande parte dos escritores gaúchos. De acordo com Carlos 

Alves Müller, tanto se pode observar um declínio da participação na com-

posição do PIB nacional como a transferência da produção agropecuária 

para o setor industrial na organização econômica do estado. Efetivamente, 

o capitalismo mundial reconfigurou-se em todo o mundo e após um perí-

odo de apogeu verificado entre os anos 30 e o fim da segunda guerra 

mundial, este período de tempo, segundo ele, "encontrou a economia ga-

úcha em seu apogeu, mas o modelo não resistiria aos desafios dos novos 

tempos" (MÜLLER, 1998, p. 137), pelo menos não nos mesmos moldes e 

patamares. Isto não equivale a dizer, todavia, que o modelo de produção, 

a despeito da introdução de técnicas modernizadoras e melhoramentos es-

truturais, e a estrutura fundiária tenham sido em algum momento 

alterados. Com efeito, as sucessivas crises nunca alteraram substantiva-

mente a ocupação econômica e mesmo a introdução de cultivos em larga 

escala, como a soja e o arroz, também mantiveram intacta a paisagem or-

ganizada da região em seus cultivos e criações extensivas. Ao mesmo 

tempo, além do plano econômico, nos planos simbólico e iconográfico cada 

vez mais a região serrana foi passando a simbolizar o estado, em uma mi-

gração de motivos e ambientes. 

De qualquer forma, se realmente subsiste uma perspectiva ideológica 

e estética conservadora e ultrapassada na literatura rio-grandense acerca 

da região da Campanha, isso não será decorrência de uma construção sim-

bólica diretamente relacionada aos grandes escritores gaúchos do séc. XX. 

Neles, por outro lado, muito se problematizou acerca das condições mate-

riais e econômicas da região - especialmente no enfoque das carências e 

dificuldades das estâncias, como exposto na realização deste levantamento 

- e, indiretamente, a respeito das condições da mentalidade tanto da elite 

de estancieiros quanto das camadas populares. 

Decerto o apagamento da existência literária ou a superposição por 

outros elementos culturais e identitários não contribuirá para que se 
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perceba, compreenda e supere o preconceito predominante na comuni-

dade letrada a respeito das temáticas rurais. Nesse sentido, a respeito da 

persistência do assunto na contemporaneidade, é importante verificar-se 

o alerta que o escritor Cristóvão Tezza publicou recentemente, afirmando 

que a vida camponesa: “é hoje inviável, porque nos condena para sempre 

à escravidão da pura sobrevivência, ela conserva uma aura de "pureza". 

Não sobrevive mais como meio de produção, mas mantém-se como um 

lastro cultural” (TEZZA, 2019) e que a tensão entre mundo urbano e rural 

resulta em duas vertentes na qual “encontramos duas imagens culturais 

do Brasil, que se entrecruzam numa tensão que permanece vivíssima entre 

nós” (TEZZA, 2019). De outro modo, parece ser apenas por meio do es-

forço compreensivo - no qual a literatura ainda exerce certo predomínio - 

daqueles autores que se recusarem a dar as costas ao povo em suas pecu-

liaridades históricas e características presentes que se fará verossímil a 

noção por ora afastada de que aquelas pessoas do interior e do meio rural 

em suas diferenças pertencem ao mesmo universo das demais e por certo 

têm o direito de serem percebidas fora de todos e quaisquer preconceitos. 
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