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A TEcNICA COMO ELEMENTO DE ANALISE HtSTORICA. LITER~RIA 

E ECONOMICA (UMA PROPOSTA E DOIS DESAFIOS)(*) 

Jost CARLOS SEBE BOM MEIHY 

Universidade de são Pau~o 

Atendendo os reclamos de renovação da Histõri~. vãrios cami 
nhos se abrem apontando uma condição nova aos estudos do passado. 
Libertada de uma função pre-detenninada, esvaziada de preconceitos 
e fortalecida por temas, metodos e base documental novos. ã Histõ
ria e dada a busca de uma posição coerente com os avanços das de
mais ciências humanas. 

A Literatura e a aproximação interdisciplinar são dois pon
tos bãsicos de uma histõria que se propõe "filha do tempo". A lite
ratura. setor jã cuidado pela Sociologia da Literatura. tem sido. 
preferentemente pelos materialistas histõricos. um campo proflcuoem 
resultados. A aproximação interdisciplinar. condição jã reclamada re 
muito. estreita o contacto das ciências humanas facilitando o trân
sito entre resultados e metodos. enfim. implicando em explicações 
mais globalizantes e por isso mais vãlidas. 

O prese"te traba.1ho pretende. lO nhel histórico. demons1nr 
a possibilidade de utilização da literatura como base documental p! 
ra a discussão de um problema consagrado do setor econõmico(l). 

Representativos de uma grande urrente de pesquisadores. An 
tônio Barros de Castro e Manuel Corr~ia de Andrade colocam a ques-

(*) Comunicação apresentada na 2a. Sessão de Estudos, Equipe C, no 
dia 19 de Julho de 1977 (Nota da Redação). 
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tão do desenvolvimento não harmônico das diversas regl0es brasilei
ras. A validade efetiva de um planejamento regional do pais atende~ 
do às necessidades setoriais da nação. prolI!-:;vendo assim oi descentr! 
lização econômica nacional e campo de estudo de nossa econofllia poli. 
ti ca atual. 

Buscando na Literatura Brasileira, regionalista, as caracteris 
ticas do comportamento social frente ã utilização tecnica dos dife
rentes elementos práticos da vida, ê possivel se questionar sobre os 
subsidios fornecidos pelos autores que guardam em seus traba1hos as 
formas de vida essentiais para a consagração histõrica do fundamen
to da problemãtica econômica. Existe realmente uma coerência histé
rica na proposta da tese do desenvolvimento regional do Brasil? Es
te ê o questionamento que se pretende enfrentar. evidenciando as 
potencialidades econômicas das ãreas analisadas, as indicações apr! 
sentadas pelas soluções i tecni cas expressas na documentação estudada. 

Na elaboração do trabalho, o primeiro problema despontado foi 
o das regiões a serem analisadas e quais os romances representati
vos e que se prestariam a este tipo de indagação. Questão outra.foi 
a definição do periodo aberto ã anãlise. Sendo este um estudo his~ 
rico, a perspectiva do tempo ê essencial para marcar a validade da 
discussão. O momento regionalista brasileiro do seculo XIX foi o e~ 
colhido. Uma biolio9rafia de apoio, geral, foi utilizada na medida 
do necessãrio. 

Ainda antes da eleição dos romances-base deste estudo ficou o 
~uestiona~ento do papel do literato nJ prccesso hist5ricc, e a res
pcsta veio atraves do método gold~aniano(2). 

Feitas as leituras dos romances regionais, dois. basicamente, 
forneceram elementos para uma anãlise mais apurada das soluções de 
vida locais. O Gal-~eiro e o Sertanejo. Pelas leituras sucessivas 
destes rOmâ:lCES tornou-se possivel a "visão amada" de que fala 
H)T.an. 

A verificação das tecnicas de vida contidas nos ro~nces,abra~ 
gendo as diversas facetas do cotidiano como: o tipo de alimentação, 
de trabalho e produção, de comércio, de transporte. comunicação. e~ 
fim de sobrevivência, dera~ a especificidade das regices analisada~ 
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Frente ã problemática do desenvolvimento econômico, respondi
do sempre por solicitações externas, a validade da discussão aber
ta pela economia. se comprovada historicamente deve ganhar vigor 
maior para o sentido do planejamento regional e nacional,condições 
essenciais para o equilíbrio entre O progresso econômico e humano 
do país. 

A proposta do estudo do Homem e da Tecnica sob a egide da do
cumentação literária e uma proposta que abre dois desafios: um. de 
integrar as conclusões do exclusivismo econômico no embasamentohls 
tõrico. outra de fazer da literatura apoio ã economia. 

A tecnica e o elemento operatõrio e nesta medida, resposta. 

'* '* 
* 

A ECONOMIA: O DESAFIO DA EXCLUSIVIDADE 

Considerado o questionamento da validade da literatu
ra como fonte histõrica, e, transferido tal problema pa
ra a historiografia brasileira, nota-se que são vãlidas 
as criticas feitas e as soluções apontadas por diversos historiad~ 
res(3). Constatado em nosso meio cultural o distanciamento entre 
a Histõria e a vida. evidenciada a necessidade de atualização his
tõrica e da remodelação ao nível metodológico. tecnico. temãtico e 
documental desta ciência ficam ã tona alguns problB~as pertinente3. 
inclusive a validade da prõpria história no corpo das demais ciên
cias humanas. 

Desde que se defina como Agnes Heller que a '~stória é a es

sência da vida" e que não e apenas uma ãrea de estudos restrita a 
pequenos grupos privilegiados e que tenham condições de absorver o 
conhecimento do passado explicando-o. d~sde que se coloque a ~ist~ 
ria como disciplina fur.damental para a compreensão e expli~a;ão da 
vida. torna-se aparente o sentido da utilidade histõrica. t parti~ 
do destes pressupostos que se busca Ui,á interrelação disciplinar 
que aproxime a História das demais disciplinas para que se corrija 
a lacuna existente. ao nível de partiCipação da História, no pr~~ 
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cesso político brasileiro. 

A ausência de embasamento histórico nas decisces politicas n! 
cf onais, tem promovi do fa lhas i1'1clusi ve na elaboração dos prõpri os 
planos políticoS e nos planejamentos do processo de desenvolvimento 
brasileiro. Compreender a politica do desenvolvimento econômico br! 
sileiro de nossos dias pois implica em adoção de visões que superem 
o fechado circulo das decisões da politica e da Economia puras e 
isoladas. Pelo contrãrio, implica em abrir áreas para alem dos as
pectosessencialmente práticos dos referidos campos. Neste esquema 
são pois vãlidas as palavras de Celso Furtado ao apresentar a tese 
da validade da T~oria e PoZttiaa do DesenvoZvimento Econômico quan
do afirma: 

"A signifiaação dos fatores não eccmômi.cos no j'uncicmamento e 

na tl'ClJ'lafonnação dos sistemas eaonômiaos, bem como a importâ:n.cia 

do grau de infonnação dos agentes responsáveis peZas decisões eaono 

miaas, torr.am-se cada vez mis evidentes /I ( 5 ) • 

A partir dai fica colocada em posição vulnerãvel o isolamento 
do economista. Mormente no Brasil onde a economia e derivada direta 
de uma vinculação com a politica estabelecida. Tal situação oferece 
hoje aos estudiosos uma circunstância assaz curiosa: O processo hi~ 
tõrico conduziu o Brasil a um tipo de desenvolvimento determinado 
que dlfici1mente se encaixa nas sofisticadas teorias econômicas el! 
boradas por intelectuais europeus dissociados de nossa realidade. 
Por um lado, como demonstra Caio Prôdo Júnior, a seqUência do pro
cesso histõrico nacional impôs um resultado tal onde foram cristali 
zadas formas absolutas e anacrônicas de produção(6), por outro jado 
ficam abertos os indices de soluções teóricas sem maiores vincula
ções com os reais fatos brasileiros(7). Desta ambigOidade surgem 
problemas cujo entendimento se faz fundamental para a compreensão 
di vida. N~te cenirio. confuso,impreci$o e contraditório e qUe 
uma prof;cua literatura tem acontecido procurando dar suas explica
ções. Esta literatura econômica, ligada ã substituição de importa
ções. capitalismo financeiro, emprego x desemprego etc., tende ain
da a crescer ã medida que se apresenta 10nginqUa a etapa do amadu~ 
cimento critico destes assuntos ~~ 
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No momento presente e importante porque objetiva a soma de c~ 
tribuições de geõgrafos. economistas, técnicos em planejamentos.ht~ 
toriadores etc. para a discussão de questões como: a validade da 
orientação do desenvolvimento acelerado. a incorporação quase que 
natural da inflação nos sistemas econômicos brasileiros. a industMI 
lização centralizada em detenninadas regiões. a crise do populismo 
etc. 

E daí. que se abre a oportunidade da discussão de alguns itens 
que se completam. Em primeiro lugar e fundamental que se aponte a 
existência de problemas presentes. A consciência que pela vertente 
da economia se busca o passado. obriga a aceitação de uma "História 

Pl'Ob~emati2ada". Então quais. indaga-se. quais os problemas funda
mentais que se buscam no passado? O simples enunciado desta duvida 
suscita reflexões das mais profundas. Pelas duvidas privilegiadas~ 
mo mais importantes pode-se pensar no entendimento dos valores do 
presente. E. as maiores questões que a economia propõe hoje.em ter
mos de Brasil estão relacionadas ao sentido globalizante da histó
ria: ê válido falar em um desenvolvimento brasileiro? como expli
car o problema do desequilíbrio nacional? Seriam apliciveis as pal! 
'Iras de Florestan Femandes -dspendBncia den'tro da dependênaia"?($. 

Justificam-se afinnações c~ a de Inicio Rangel que se comportam 
no Brasil estilos de vida -inU!l"Plalllmte fauial e ~u oapi

talista"?(9) • 

Por se pensar como Amelia Cohn(lO) nega-se a validade da tese 
do dualismo estrutural brasileiro. não se aceitando. portanto. a 
ideia de "retrooesso" de algumas regiões(ll). Inevitavelmente se 
faz o endosso às propostas de Antônio de Barros de Castro. quando 
analisada "herança regional no dssemJOlvimento brasileiro"(l2'l. A 
perspectiva histõrica perseguida pelo pesquisador Antônio B.de Cas
tro conduziu a conclusão de que existem recursos inexplorados e que 
podem ser apontados como solução para a distància entre os niveis 
de vida de diversas regiões. Sio de Castro estas palavras: 

"Em p<.!l'tiouZar. oab6 CI2"fÚJar mais dtrti.doments as diftn'flntu 

trunsformaçÕes eT'1 OU1'SO ao tc.sgo da cparurão. Não tanto as cc:IIJI:Inda

das 'às fora'. oomo. so~. as que ~ das Pl'Op~ ~ 

temas da estrutuM fim fo~. A cmpliaQlÕO do OGIIpo a. _tia 
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dai resultante se tztadua numa valozoiaação das demais atlvi.dtz.c16s que 

acompanham a atlT>idads e:cpo1.'tadora pl'Op:M.amente dita e leva a i.ndtz

garo sobre as tendências e posBibili.dadss entreabezotas pelo Qi)%'Ovei

tamento dos fatores produtivos congregados nas regiÕes B (13). 

Apesar de estabelecida como superadas as ideias dos -ciclos e

conômicos" no Brasil parece que não foram ainda dinamizadas outras 
que a substituam. Se caloca~a em dúvida a continuidade da História 
do Brasil como um todo, fica ã tona um questionamento fatal: como 
encaixar os processos regionais na visão de progresso da comunidade 
total brasileira? 

Se constatado que o povoamento do pais aconteceu perseguindo 
as solicitações de consumo externo, e, que a longa extensão territ~ 
rial permitiu o abrigo de diferentes formas de produção e produtos, 
em cada tempo, cada região, de acordo com o reclamado no exter10rt~ 
ve marcada a própria ãrea pelo "produto - mestre" exigido. A prõpria 
extensão territorial brasileira determinava um relativo isolamento 
entre as partes caracterizando "autênticas econc.mi.as regionais"(14~ 

O processo histõrico global contudo exige a continuidade dos estu
dos do comportamento regional sob a pena de se ter como geralmente 
artificial a visão da economia brasileira que atende apenas ao seu 
aspecto evolutivo. Seria falho se estudar a economia apenas aprese~ 
tado seus resultados gerais, como por exemplo: aumento da renda ~ 
dia per capita, desenvoivimento da produção em geral, fenômeno que 
invariavelmente desaguaria num quantitivismo frio e inexpressivoO~ 
O estudo da região implicando o comportamento humano "in totum" de,! 
de as formas de vida, as buscas de soluções e que realmente qua1if! 
cam a História como vida. 

No caso dos estudos regionais brasileiros, por se tratar de um 
só processo histórico - nacional - e fundamental a visão de longa 
duração dos processos particulares de cada irea. 

As preocupações que presidem o trabalho do professor Manuel 
Correia de Andrade in O planejamento regional e o p%'ObZema agrá:M.a 
no Brasil, são como ele próprio qualifica, dois: 

"aquele ligado à desigua1.daàs de desenvolvimento entre as vá
zoias regiões brasileiras e o da 1'epeT'cussão do p%'OC8SS0 de rrrJdemi

zação sobre as estruturas agrárias tl'adicionais" (16) • 
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Desprezando as elaboradas teorias formuladas por intelectuais 
"de fora" e dissociados do processo evolutivo-histõrico. Correia 
de Andrade fornece no arti go "O processo de NgionaUaação no 'Uz

ceiro mundo: o Caso do Brasil~ o conceito de região e sua aplica
ção ao terceiro mundo. 

Ao estudar o caso brasileiro o geógrafo Correia de Andrade 
mostra que a conceituação de Franço;s Perroux e progressivamente 
aceita e utilizada nos paises do Terceiro Mundo(18). Ao evidenciar 
a necessidade de dinam;zação de polos "estagnados". O geÓgrafo es
tuda a criação das superintendências mostrando inclusive que algu
mas delas são de inspiração externa(19), mas que de qualquer forma 
atraves de uma politica de desenvolvimento programado e fomentado 
pelo próprio governo chega a constituir o que Perroux chama de .~ 
gião-pümo" • 

A constituição regional brasileira, vista como um todo, apre
senta problemas múltiplos. A economia nacional. e ela prõpria. um 
só processo e as regiões nela contidas apesar de desiguais mos
tram-se participantes da mesma estrutura geral. e assim que vãlids 
são para todo o Brasil as palavras com que Amel;a Cohn particular! 
za o Nordeste: 

''E~ na medida em qug o Bordeste tem UI! papel ativo no proces-

80 de dEsenvolvimento nacionaZ.~ fomecendO mão-de-obra~ divisas p:! 
ra importação de equipamentos e capitais provados que são investi

MS no poz.o dinâmico da ecor.arria~ pode-se afirrrmo qug~ em preju[so 

p1'Óprio# a Ngião está dentro das Ngz'aB do jogo do processo de ~ 

senvolvimento-(20) • 

Conjugando as posições de Antônio de Barros de Castro quando 
mostra a existência de regiões menos desenvolvidas dentro de um 
mesmo conjunto econômico nacional. e as afinnativas de Manuel Cor

reia de Andrade quando tipifica o que é reçional no Brasil a partir 
da qualificação dada por Perroux, resta ver. segundo este. como o 
historiador deve retomar a anilise do processo histór;co(2l). 

Qual o tipo de documento que guardaria em si a força explica
tiva útil ao historiador. ca~az de faze-lo retomar alguns dos pon
tos propostos por cientistas de outras disciplinas vizinhas? [ em 
~eio a estas questões que a literatura se mostra vãlida para pres-

Anais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977



897 

tar-se como retrato - não pelo enredo. simplesmente. mas sim pelo 
conjunto que apresenta(22). São. assim, aceitas as palavras de 
Jean Pouil1on quando afirma: 

"Num romance • ••• a autenticida.ds não p1'eciea fietn' aBaegura

da pel.as ~eriênei.as ou pe1.o documento; o que Be e:r:ige é a pZausf 
bilúlaàe interna. pBiooZógica"(23). 

A p1ausibi1idade é que interessa ao historiador. Os modos de 
vida se inserem na plausibi1idade e e por isso que a literatura tem 
tanta força como documento principalmente por encerrar uma certa 
espontaneidade à medida que foge às pretensões do documento ofi
cial que se propõe a registrar uma verdade. No entanto, indaga-se: 
qualquer obra literãria e um documento? 

Para o presente estudo, buscou-se os romances regionais. os 
genuinamente regionais(24). Formulada a problemãtica econômica pro
curou-se constatar quais os romances regionais que mais se presta
riam às constatações dos temas discutidos e buscou-se testar a do
cumentação eleita. 

Foram considerados os seguintes trabalhos como documento: O ~ 
rirrpeú'() de Bernardo Guimarães /ano 1872( região: Minas; Inooênoia 

do Viscond~ de Taunay "ano 1872/ região sul-oriental de Mato Gro.§. 
50; O Senanejo de Jose de Alencar iano 1875/ região: Cearã; Pelo 

Sertão de Afonso Arinos /ano 1892/ região: Minas; O ~Bionário de 
Inglês de Souza /ano 1891/ região: Amazõnia(25). 

A anã1ise de tais trabalhos contudo. foi elaborada ã partir de 
um elemento bãsico: a verificação da técnica como meio de coexfstê~ 
cfa com os problemas regionais. O uso deste artificio. a anãlise das 
formas de técnicas. apresenta ampla utilidade: por um lado a const! 
tação da adequação do homem ao meio, por outro as indicações das p~ 
tencialidades regionais. 

Assim colocada em "oheque" a inquestionabilidade econômica fi
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A TrC~ICA: A RESPOSTA DESAFIADORA 

Pelos romances analisados(26), as diversas regiões estudadas 
apresentam elementos comuns e diversificados. A estrutura socia~ 

por exemplo. parece ser a mesma(27). A composição familiar, as for 
mas de relacionamento social. a dependência das filhas dos papais. 
a intensidade dos sentimentos, tudo somado mostra a caracterização 
patriarcal que marcou nossa sociedade em geral. 

A organização social e familiar parece, no Brasil ter seguido 
as poucas variações dos grupos que a agenciaram. As explicações e
conômicas da colonização podem ajudar. Se analisadas as formas de 
ajustamento dos grupos sociais no Brasil. principalmente se consi
derado como modelo o momento colonial. percebe-se com facilidade 
que como que naturalmente a vida teve que se regular ao impacto de 
uma sociedade que acontecia copiando o modelo metropolitano. A di! 
tância. a falta de agentes disciplinadores. a forma de relaciona
mento social entre os grupos aqui formados, e portanto novos, tudo 
conjugado matizou como original a sociedade nascente que arremed! 
va a forma patriarcal e atendia aos ~clamos do mercado externo que 
motivava a vida brasileira. 

o patriarcalismo tropical. sem ~basamento economicamente a~" 

sentado no tempo, sem disciplina historicamente firmada. era um 
tanto f1uido. instivel. e. variava de região para região(28). 

O que não variava era o comportamento dos grupos subnrissos.P~ 
bres. Os heróis quase sempre nos romances parecem em trinsito(29). 
como elementos de busca de equilibrio entre lIIIl situação a que es
tão acomodados e outra a que propõe vencer. O herói sertanejo como 
di z Taunay "e:cpwrador dos desenos~ não t;em em geral, famt1.ia"(3~ 

A região no sentido amplo da palavra e a terra e a fami1ia.O ajU! 
tamento social do herói sertanejo e correspondente ao papel que d! 
sempenha no quadro da vida local. e neste sentido que sempre em 
trânsito. fixam-se quase aos 40 anos(31). ou se antes por pai-
xão(32). ou por trabalhos especiais(33). 

Ou em trânsitc ou radicados em um lugar - situação esta sem
pre ligada a superação da pri~ira fase ou seja quando se estabel! 
ce com casamento, familia. profissão definida, melhor condição ec~ 
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nômica. etc. - os heróis sertanejos se identificam com as próprias 
condições: Arnaldo por exemplo. frente a Aleixo Vargas. diz em O 
Sertansjo: ''Pam quem não selW a minha teZ'N é pam oquet.es que 

não aprendem oom ela a 86Z' foZ'tes e ooraj08os"(34), por outro lado, 
o pai de Inocência exclama enfaticamente: -Nos campos da Vaoazoia,no 

Sertão do Mimoso e nos pântanos do Pequizot. sou zoei" ( 35) • 

O herói sertanejo pois é aquele situado entre os grupos estã
veis. entre as famllias caipiras e senhores proprietários. O serta
nejo e o só. o errante, o que propõe mudanças. sempre. Entre os cal. 
piras e os proprietários. dada a região podem existir grupos inter
mediãtios(36}. Os personagens centrais dos romances Inocência - os 
dois. tanto Cirino como Meyer eram de outras regiões; O Garimpeiro, 
Elias era de Uberaba e viera a Bagagem para a Cavalhada; O ~s~ 

zoio - o Vigário Antônio de Morais. o Padre Quele era de Igatapemiri. 
Pará; e os diversos personagens de Pelo Sertão. não tinham procedê~ 
cia fixa. Apenas Arnaldo. e herói - local, identificando com o pró
prio Alencar que se qualifica desde as primeiras palavras do roman
ce O Senanajo: 

''Esta imensa oanpi.na. que se dilata POZ' hozoizontes inflnitos.é 

o sertão de minha teZ'N nataZ"(37). 

Mesmo os demais personagens deste livro de Alencar, Aleixo Va!: 
gas - português - e Marcos Antônio Fragoso - citatino que abandona
ra as lembranças de suas origens idênticas a de Arnaldo. guardam a 
ideia da mobilidade. 

Os protagonistas dos romances regionais expressam menos 
sua identificação direta com o meio do que as caracterlsticas pró
prias da região(38). Na realidade a valorização direta do ambiente 
natal é que interessa ao autor. A melhor ou pior situação dos pers~ 
nagens depende sempre de sua aceitação e/ou rejeição da terra. 

Todos os heróis são pobres. e através da busca de soluções pa
ra seus casos(39} suscitam modificações nos quadros sociais ou nos 
valores pessoais. Esta situação comum. contudo obedece às circuns
tâncias. No Nordeste. no Cearã particularmente. é mais cristalizad, 
em Minas é muito mais flexlvel(40}: a própria dimensão histórica 
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A análise das soluções de vida. dos meios de produção. da tec
nica empregada para a resolução de problemas gerais ou do sentido. 
ou do progresso exigem a definição de pressupostos. Em primeiro lu
gar e necessário atingir uma visão global. senão tanto o maior pos
sível. do processo histõrico. Em segundo lugar não se pode esquecer 
de abarcar na visão global o aspecto temporal e especial dos even
tos. 

A economia brasileira. como pano de fundo obrigatório e o ce
nário amplo. onde os personagens. com maior ou menor consciência 
dos papeis sociais. desempenham suas funções. O mercado externo. a 
produção destinada "para foro" e a animadora do "PZ'Ogl'e880". 

Assim e que o Nordeste floresceu como primeira região a ser 
explorada. O açucar reclamado na Europa levou ao estabelecimento da 
grande propriedade. a instituição da escravidão e a coexistência de 
um pequeno grupo de homens-livres. lavradores. que não conseguiram 
se integrar na dispendiosa feitura do açucar(4l). A concorrência do 
Caribe forçou o esmorecimento de nossa produção. A montagem da 
grande lavoura canavieira. cara e trabalhosa. levada a decadência 
disporia automaticamente grande contingente de mão-de-obra. O alg~ 
dão se apresentou como lenitivo ã decadência inevitável: remédio 
momentâneo. Contudo. apesar de não ser uma solução efetiva(42). o 
algodão possibilitou o aproveitamento de forças de trabalho que 
tendiam a se perder. Os sitiantes. as mulheres e crianças pela f! 
cilidade e pelo baixo custo de produção puderam absorver suas for
ças. em vários momentos, concentrando suas atenções no algodão. A 
elevação do padrão de vida em geral e mesmo a urbanização aconte-
ciam sob a egide da produção algodoeira; fenômeno reverso ao do 
açucar que tendia a cristalizar as posições dos grupos empenhados 
em sua produção. 

~ medida que o algodão avançava no Nordeste. interiorizando O 

povoamento "recrudescia a auto-suficiência e BSCaBSBaVam aB reZa
ções com o resta da econonia"( 43). Ao mesmo tempo que a grande Pr.2, 
dução tendia a jogar entre os dois produtos-mestres. crescia tam
bem a pecuária. 
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Regulada por necessidades externas. a economia nordestina nio 
tem apresentado grandes evoluções e tem disposto inclusive uma gra~ 
de parte de sua mão-de-obra para o Sul. E neste sentido que se que! 
tiona o papel do escravo no conjunto da vida no Nordeste. principal 
mente ã medida que se conclui com Barros de Castro que o algodão não 
necessita de mão-de-obra escrava. e. que desde muito cedo houve uma 
migração interna, intensa de escravos do Nordeste para as regiões 
mais ao sul do pais. Esta colocação leva ã correção de alguns este
reótipos garantidos pelo romantismo em relação aos escravos. Eis um 
exemplo: di z o apresentador de o Sezrtanejo que "Não se percebe 7IQ 

fazenda de Campe"Lo o probl.ema da. escravatura" ••• "Os jangatJsiros no 

mar e os VaqtU!iro8 no CCII'IIpO NpNsentam a escolha do trabaUro li

vre CBaN1Ule" ( 44 ) . 

Assim, ao se analisar 11 técnica em romances como o Sertão. e 
necessário ter em .ente a rudimentaridade aas soiuções e o process~ 
de longa duração que marcam a regiâo. 

No O Sertonejo, Alencar como homem do meio. que descreveu a 
"tezora natal" apesar de recuar no tempo, mostra soluções e costumes 
locais bem definidos(45). As formas de defesa,por exemplo, forçavam 
o surgimento de -wna cZasse ai.nà4 não ea:tinta de 17aümtó.s"(4ó ). Os 
"l7aZentões"~ ou jagunços. compunham as milícias de defesa do Cap.! 
tão-Mor(47), perfaziam o papel de mantedores da -ordem" que poss.! 
bilitava dar i fazenda a condição de -quatquBr coisG ~ ~ 
%"Í4 entre wna fomi.1..ia e um N'tno"( 48). O jagunço e o soldado no No! 
deste e possui funções próprias e definidas(49). 

Os -l7aZentó.s" contudo, são a força-armada, a terra exige 0u

tras formas de ·protegão desarmada": morar em gruta(SO), dOl'llir _ 
rede afastados da -má corr{JQ1Ihia dos répteis fi das fcm:ra"(51). c0n

tar com os cies(52), buscar refúgio em troncos grossos COlO o -d8 
Jacarandâ"53). As tecnicas de defesa ditadas pelo meio auxili.. a 
caracterização da região. 

A forma alimentar e reflexo, sempre das condições de vida do 
meio ambiente. Alencar, detalhista, por virias citações mostra como 
o nordestino se alimenta. A comida conservada, ou preparada para ~ 
rar tem sempre Que ser indicada, é assim que "compunha-se esta (c0-

mida) de uma naoa a. came-àe-!len~o e alguns punhaàos de fa:L'inha~ 
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que tmzia no alforje. De portre 1611 peda90 de rapadura.. zeegado OGIII 

água de borracha"(54). A posse de animais domésticos também sugere 
o aproveitamento para alimentação: cabras. porcos e ncabriotae d. 

toda espécie"(55). A cabra particularmente parece ter uma prefe
rência grande por ser de fici1 transporte e extremamente uti1(56). 

A alimentação nos grupos mãveis do Nordeste obedece a normas 
bem delineadas. A impossibilidade de guardar a comida por longo 
tempo os obriga a Anão gutIl'fiar nem comida .. nem fome .. para o dia de 

... ' amanhii. Assim não carregam a pzoimei.ra.. nem desperdiçam a segunda 

(57). 

Os animais contudo não serviam apenas para alimento e trans
porte. O boi, por exemplo. tinha vãrias formas de aproveitamento. 
Na gruta de Arnaldo ·a 1611 conto uia-se no chão a cama: feita de 1611 

cozaro de boi em cabelo .. sel"lJ'lndo-l178 de cabeceira a al'/Plagão dos 

chifres do mesmo animal presos à caveira"(58). 

O aproveitamento do boi implicava e;. diversão(59). Atraves de 
formas de valorização do boi. da corrida de touro, nas vaquejadas, 
estava aberta uma indicação fundamenta' ao nive1 econômico. [ cer
to como mostra o livro em pauta que a seca acaba com a criação(6~ 
mas. as possibilidades de exploração do gado. sempre que possivel. 
eram boas: existiam campos e mão-de-obra barata(6l). Estas condi
ções somadas, aliadas a uma boa colocação social que teria o va
queiro forçavam, certamente. o surgimento de um tipo de exploração 
do gado baseado na sociedade do proprietário de terra com os va
queiros. Alencar mostra isto em seu livro: 

"0 vaqueiro não entra na c!asse OOa perseguidores estipendia

OOs; é quase 1611 séx:io .. interusado nos fr..d;os da propzoieàade con

fiada à sua diligência e guardas. Esta eirr::unstância Zevou Amaldo 

a condssceru:kr por enquanto CO': a vontad8 do capitão-mor. FOBee 

outro o etT{Jrego .. que apesar àa posição de seu ânimo.. não o aceita

ria por VIla hora"(62). 

Na caracterização da região como ãrea a ser delimitada por V! 
lores não sã materiais(63) fica em falta o aproveitamento da tecnl 
ca como forma de definição: na realidade os 
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evidência o fato. As formas de aproveitamento das forças da região 
caracterizam-na e isto e fundamental elemento aglut1nador de valo
res comuns, veja-se, que o proprio Jose de Alencar mostra que O 

sertão modifica a vida, eis um exemplo quanto a ~a: 

"Em geMl essa gente adotara WII 'trajo em que a moda pozotugue

sa do tempo eM modificoJJa pela inj"Lu8ncia do senão"(64) 

em outra passagem diz: 

"Vi,aJa-se pelo nosso int;erior em hábitoe oaeeiroe"(65). 

O sertão transforma os hãbitos, formula as tecnicas de vida, 
molda os costumes. formenta os estereõtipos üteis. as situações pr~ 
prias(66), caracteriza a vida. E pelo sertão que se justificam as 
violências nas disputas(67). e nas cantigas(68). E pelo sertão que 
se explicam a existência de ci~arros (69), o aproveitamento completo 
da carnaüba{70}, a pobreza e o luxo{7l). E pelo sertão que se fala 
na vida do Nordeste. E ainda. tambem. pelo sertão que se pensa em 
seu aproveitamento. nas indicações emanadas de sua convivência para 
a reformulação dos tecnicos de vida. 

Os romances regionais mineiros, são relativamente diferentes 
dos nordestinos. O processo histõrico delineou para Minas uma situJt 
ção particular. O tipo de vida sõcio-econômico destinado ã região. 
talhou sociedade e economia diferentes. A mineração obrigava a mu
danças rãpidas. e a aceitação deste fenômeno obrigou os grupos so
ciais aos exercicios de mudanças hierãrquicas no quadro social,con! 
tantes. A mobilidade social matizou a sociedade mineira e isto leva 
do ã prãtica permitiu ao longo do decurso histórico a existência de 
virios grupos intermediãrios que atenuassem as mudanças. 

A mineração exigia cidades. Assim. a formação urbana foi uma 
das principais caracteristicas da vida das Gerais. Tudo era partic~ 
lar entre os garimpeiros e as minas. mesmo suas soluções urbanas: 

''Não 86 tratava nem de lugcaoejos unicamente animadas por fei

ras e comemorações clvico-reUgio8aB# nem de certos administrativo8 

- portuáz.ios# conaentradores do comércio impwtador - e=portadol"(72~ 

As formas urbanas que se constituiam na região 
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lidade de manutenção da vida comunitãria concentrada nas cidades s~ 
telites/as minas, permitiu o florescimento, ainda que tênue. de ba
ses manufatureiras e industriais na região. 

Considerando a realidade topogrãfica de Minas Gerais. expli
cam-se os motivos pelos quais a vida econômica apresentava uma cer
ta unidade e coerencia: solo montanhoso e acidentado. e as soluções 
mineradoras dirigiam o trabalho ou para as minas ou para as ativid! 
des urbanas. 

A distância do mar e a dificuldade de comunicação também cola
boraram para a modelação das soluções mineiras. Tecnicas ainda que 
rudimentares de produção global, surgiram. A dependencia das expor
tações tendia a ser diminuida pela produção elementar. interna. O 
surgimento de riquezas inesperadas implicava num exagero do luxo ao 
qual a incipiente industria local, ainda que explicada em seu cres
cimento. não estava apta a atender. Formava-se então um fenõmeno~ 
plo: por um lado era forçada a indústria e por outro incrementava
-se o comercio com outras regiões fornecedoras dos produtos solici
tados. Para elucidar esta situação exige-se ainda a consideração de 
um fato: a coroa forçava o não surgimento de industrias na Colônia, 
particularmente em Minas. para não haver diversificação na produ
ção(73) • 

A movimentação fisica dos grupos sociais de Minas tendia a ser 
flutuante, e o era pela instabilidade econêmica(74). Constituiam c~ 
mo mostra Antônio Barros de Castro uma -vida quase autárquica". Vi,!!_ 

do a constituir diminutas rrr:mchas d2 OC'IJlXlÇão profundamente d2sUg!!. 

das do resto &: CoZônia"(75). 

A dificuldade de comunicação com outras regiões promovia as s~ 
luções internas de Minas. mas a mesma falta de vias de acesso a es
tas regiões determinava a não expansão do comercio de laticiniosque 
aí surgia. Foi no seculo passado que se apresentavam soluções ao e~ 
tado econômico de Minas. Duas respostas aconteceram: uma a derruba
da das matas. outra o cafe que novamente articulou a mão-de-obra. a 
ccupação efetiva da terra com os interesses da nação(76). Se estas 
soluções forem mais vãlidas no Sul e 
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forma de produto básico. 

A anilise das formas de tecnicas na região das Minas implicam 
na aceitação dos pressupostos que orientaram a economia regional. 
Marcada pela maior mobilidade na pirâmide social. e pelas amplas 
possibilidades de enriqueci.ento pessoal o mineiro desenvolveu ma
neiras próprias de vida. A impossibilidade de relacionamento inter
-regional forçou o apareln..ento domiciliar a se auto-suprir com 
animais domesticos. indústria caseira de doces e requeijão. etc •• 
dando sentido ao que Paulo Mercadante diz nas palavras seguintes: 

"0 cotidiano pouco difuencia as pessoas. Alimentação quase 

idêntica. Prevalece a economia natural. pois hortas e pornaztes sao 

COT7/ZD'l8 nos grandes quintais da cidade"(77). 

O transitório e o e~eaero parecem constituir valores dos per 
sonagens dos romances ligados ao cenãrio mineiro. [ assim que o es
cravo Simio se sente ao morrer: sozinho(78). 

A pobreza. contudo. parecia apesar de constante não ser um o~ 
ticulo imposs;vel de ser superado. A forma de distinção entre po
bres e ricos confere tanto no trabalho de Paulo Mercadante como nas 
referências de o Garimpeiro: 

"-Quem te disse que e1.e é pobre? você o conhsce? 

- Eu não; mas es"tá se vendo. sinhãzinha; nem pagem~ nem WII C!! 
marada ••• ele só com seu cachorro. sua espingarda e sua li!! 
la na garupa~ então gente rica anda aBsim?"(80). 

O importante nos romances regionalistas e que os personagens em 
geral fogem ao tipo de beleza essencialmente européia(8l). Há toda 
uma abertura que singulariza. no regionalismo. o local. e assim 
que se justificam os desprezos ã corte marcados pelos constantes Ir 
gumentos de Elias contra o rival 'negociante fluminense há P'I"OO B!. 
tabelecidD no lugar"(82). 

''2 para V.s.~ acostumado aos brilhantes e variados espetácuZoe 

da corte; mas para nó8~ pobres l'O'Jeil'os. não há nada mais diwrtido 

do que guapo cavaleiro dirigindo um bom e bem doutrinado ginete~ ti 

rar uma argolinha. e. encomirJzando-se a um palanque, ofeZ"tfrla a 

uma formosa dama ••• "(83). 

Anais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977



901 

Entre as partes, o comerciante de fora, rico e estabelecido e 
o pobre moço Elias afeito aos modos da região estava a distância do 
nacional para o regiona\ estava sobretudo a valorização da violen
cia. 

A violência mostra-se como marca da vida, como mostra do coti
diano. t em meio a estas situações que o cavalo e valorizado inclu
sive como solução dos problemas econômicos. t nas respostas de 
Elias que são indicadas as possibilidades de sucesso da criação~s 
suas palavras: 

"- o uso de correr caval.hadas também produail"ia ainda wna DU

tra vantagem~ e seria inspirar aos nossos faseniJsi.ros. o gosto pela 

criação de bons e bonitos ani.mai.s. tendo mais capricho na escoz.ha e 

apuração das raças cavala2'es" ••• 

o que realmente e fundamental e a constatação da consciencia dos 
problemas gerais do pais que se mostram nas palavras que completam 
o argumento de Elias: 

"coisas de má:z:ima úrp07!'tância. e qJI8 em 7IOBSO pala se trata 
com maior desl.eizo"(84). 

t em meio aos jogos violentos(85), que se enaltecem os valores 
da terra, e as comparações com as atitudes citatinas implicavam s~ 
pre em despresos destas(86). Os argumentos do herói sertanejo nos 
romances de Mi nas são sempre ligados ã fonnação cultural incomtD aas 
personagens de outras regiões. Elias, note-se bem, "já tinha l.idO a 
'JúZia' de João Jacques Rousseau-(87). mais àinda, definia que~ 
do a arte for uma arte inútil.. quando a aarreira miUtar for' wna 
profissão ignÓbi.Z e desprea-lvel.~ então a caval.hada será um esps~ 
1.0 só próprio para bobos e Cl"ÚInÇaB"(88). 

A dedicação ã cavalhada não era contudo a unica exaltação ã 
atividade criadora. Mesmo a agilidade dos personagens nas tecnicas 
de montar refletem a valorização da criação-(89). 

Entre as indicações que os romances regionais ofertam aos preo
cupados com as descobertas das potencialidades regionais. no CISO 

de O GazM:mpeiro. não pode faltar a qualificação da agricultura. Gul 
marães coloca nos lãbios do estranho personagem que chega a Elias 
cf~rtafldO oportunidade as seguintes 
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" • •• quem gaMnpa tem r.oventa fi nove pl'ooabi 1-idades tis perder e 

uma tis ganhazo. Os faJUmdsi.ros penearam que garirrpar é o IIIEISIIIO que 

plantazo rrrllho. quia6lV1l co1'her o que não tinham plantado. fi quasfl 

todos vão dando 001II 8UQ8 fOl"tunaB fIIII 11a3a - barzoI:B"(90). 

Numa sociedade onde era relativamente fãcil de enriquecer. mo!: 
mente pelo canercio(9l). os homens eram dotados de muitas habilida
des. e possuiam múltiplas ocupações: Elias era vaqueiro. ·fl8cri~ 
rio". ou antes secretãrio particuar do Major(92) RfIl'(% também fIZ(JfI

tente músioo(93). A pluralidade de ocupaçãG e caracteristica dos 
personagens que animam os romances desta região. A não existência 
de profissões definitivas(94) estava presa ao efêmero da própria e
conomia. e. e ai que se explica por exemplo a existência de -uma 
rua soutáz.i.a tis pequena ai.dade fIIII Mnas"(95). onde existia "vil 

quadro a óleo 001II uma velha moldura as madeira envemlaada: repH

sentava Dom João V qwando infante"(96) ••• O abandonado e comum nas 
explicações da vida mineira. 

Para o cotidiano de Minas a não definição das categorias so
ciais efetivamente explicam as proximidades do trajo dos persona
gens. dos costumes. das habilidades variadas e das tecnicas de vida 
simples. Aquase uniformidade do vestuãrio. dos meios de comunicaçã~ 
do nivel de educação escolar, tudo mostra a dependência da economiL 

A ideia de trabalho não estava para a sociedade mineira apenas 
vinculada ao esforço humano aplicado na transformação de bens. A ~ 
se cante busca do garimpo como solução de enriquecimento. a confian
ça no jogo(97). a crença na promessa da cigana(98).são aspectos da 
vida que tipificam a região. adestram os homens às condições da vi
da e no caso especifiCO da região mineira dotou o homem de tecnicas 
simples para as soluções da vida. 
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"TodoB OB caminhos percorridos pela ~zta azwU p~ 

do. realidade soC'lal; todas as eBtztaiJas pe7'C01"X"ida pela justa efi
cácia e:ereida pela obzta. peno isto. cievfr reconduzir à realidadll 

soC'lal" 

lukics. 

A definição do papel da literatura, permite fundi-la,como ~ 
cumento. nas fontes históricas. Emanam do fato literário. verdades 
históricas guardadas nos personagens e refletidas pela "visão de 

nnmdo" do autor. 

Numa sociedade em que a orientação histérica tem mantido ru
mos particulares em cada irea geográfica, como e o caso brasilei~ 
a literatura regional e importante caminho para a compreensão dos 
fenômenos locais. Mesmo a auSência de documentos que encerram vi
sões globalizantes. sinteticas. privilegiam a literatura regional 
como documento histórico. 

Se aliada. a base docllllefltal literiria. a outras. e se conju
gadas as conclusões emanadas da literatura com as definidas por ~ 
tras áreas de estudo. ficamfundidas as conclusões gerais dando aos 
argumentos interdisciplinares forças conclusivas maiores. 

O emprego da literatura como fonte exige contudo a definição 
dos rumos a serem buscados. C entendimento da relação entre o h0-

mem e os meios de vida atravis das técnicas gerais de sobrevivên-
cia, pennite validar o fato literário ea sua essência e q~estionar 
inclusive a força de certos preconceitcs estabelecidos em relação 
a detenninadas documentações. 

Em o Senanejo e o ~.como eIII outros trabalhos regio
nalistas estão encerrados s~os locais que não podem ser desae
recidos pelos estudiosos. A f~a produtiva, pela dimensão histó
rica, foi qualificada pelas solicitações da economia em geral, .. s 
ao se prestar a estes reclllllClS. os homens se adaptaram ao me10. 
conviveram com os segredos d4 'krra, descobriram suas soluções e 
sabem de seu potencial. Tal conclusão encerra uma orientação. X ~ 
dia em que as diretrizes des~volvimentistas 

Anais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977



904 

do dinamizar as regiões, particularmente quando se aceitam as te
ses de "substituição ds i.IIportações"# cabe aos estudiosos apontarem 
as-aptidões regionais. 

A análise do comportamento técnico na literatura propicia con
clusões múltiplas. Pode-se inclusive pensar em uma qualificação re
gional pelas soluções tecnicas, comuns, apresentadas pelos homens li 
gados às atividades produtivas determinadas. A tecnica de vestuã
rio, alimentação, comunicação, transporte, diversão. etc •• são indI 
cios da amoldagem dos comportamentos das regiões. Partindo-se da 
qualificação regional e pelas unidades de soluções vitais. outras 
conclusões se apresentam. A administração regional i'ode espelhar as 
capacidades de participação efetiva dos grupos. A eleição dos che
fes, o respeito às autoridades, abrem indicações quanto às formas de 
educação, aparelhamento profissional para o progresso, formação de 
mão-de-obra especializada para cada ãrea. 

A literatura como fonte histõrica pode dar, assim, sentido a 
uma história renovada, integrada nos problemas da vida e responder 
dois pontos bãsicos que inquietam economistas, geógrafos e demais 
cientistas humanos. 

A tecnica utilizada como elemento operatório permitiu inserir 
as estruturas de vida, menores, o trabalho, em outras mais globa11-
zantes, ou totalizadoras. a economia. O metodo goldmaniano, serviu 
assim de forma de anãlise para a discussão de problemas suscitados 
pela leitura de Manuel Correia de Andrade e Antônio Barros de cas
tro. Para alem disto, conforme a orientação de Lukãcs Ré perfeita-

mente legitimo - mesmo do ponto de vista estético - considera as 

maiores obras de arte como importante8 ponto8 de orientação para i!! 
dica!' o dssenvolvimento da vida social". Neste sentido o artista. o 
intelectual. e o que o te.. maior consciencia da vida. 
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INTERVENÇOES 

Do Prof. Joaquim OsóPio Ribas (da Faculdade de Filosofia. Ciên-
cias e Letras de União da Vitõria. PR). 

Sugere: 

-A incZusão nos planos aurricuZares dos Cu:zteos as llistól"Í4.uma 

discipZina para capacitar o historiadozo a prestar assessoria 

nos esczoitózoios as PlanejOl1l8nto e J7QB Secretarias de Estado" • 

.. 
Do Prof. Leonardo ~ (da Universidade de São Paulo) 

Pergunta: 

"A literatuzta como fonte histórica. não seria t;ambém um doau

mento da camada ~?" 

.. 
Do Prof. HoZien GonçaZves BeSB1".N (da Pontif'lcia Universidade Cat! 

lica de são Paulo) 

Declara: 

"A comunicação do Autor Zembra a inportância da litezoatura c0-

mo fonte para a Histól"ia 'mais concreta' da sociedads BIII S8U8 

váz.ios n-tveis. t ~. porém. que não 8e z.ve BIII ~ 

ração apenas a Ziteratuzta mais 8Ofi.s1;i.coda fim temJos de nt".Z 

de elaboração literária. mas tanbém o que podel"Úrmos c'harrtazo a. 
'média literatura'. A-t. taZvea. etrteja-se mais preeente ao CO!!, 

Cl"eto 8fXriaZ. principaZmente cano fonte para 813 percebe%' foz

mas as visão as mundo (itIsoZoglasJ àif~". 

fi: • 

fi: 
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RESPOSTAS tO PROF. ~o.é Ca~lo. Sebe Bom Meihr. 

Ao Prof. Joaquim O.ó7io Ribas. 

Declara: 

.~. c~.plementaçio ao proposto. confirmamos a nossa crença na 
necessidade de afir.ação do historiador também como profissio
nal ligado i pritica da vida. por exemplo. prestando serviços 
aos departamentos de planejamento em geral. Contudo. acredita
mos que para tanto não seja necessírio a inclusão nos planos 
de mais uma disciplina para capacitar o historidador a prestar 
assessoria. A própria visio da História, se bem acolhida. e s~ 
ficiente para transformar e ampliar as funções do historiador~ 

* * 

Ao Prof. r..cmardo ~ 

Respondeu: 

* 

·Sim .. a l1teratura e documento da "camada darrinont.". mas i 
um documento mais expontineo que os tidos como oficiais. O fa
to de ser um documento elaborado. contudo nio o impede de ser 
instrumental operatório para o historiador. Operatório em du
plo sentido: para o estudo do mundo do autor (Soldman) ou do 
universo contido no inconsciente coletivo guardado imperscepti 
velmente pelo autor ( Yunr). 

... .. 

* 
Ao Prof. HoZ'Úm GonçaZpq BeuzoN. 

Disse: 

"Acreditamos na literatura como fonte. Toda literatura (de cor
del, religiosa, de revistas, etc.) se presta como documento.co
mo reflexo de IB grupo social. Contudo. os metodos de tratamen
to de cada tipo de literatura deve ser espec;fico e considerar 
a originalidade da documentação. E ainda oportuno lembrar que a 
literatura de massa e a infantil estão sendo estudadas por ou
tras disciplinas próximas da História e os historidadores devem 
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aproveitar as conquistas elaboradas por essas ireas 
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NOTAS 

(1) No presente trabalho são considerados como pressupostos Im
plrcltos as conclusões firmadas pela professora SÔnia Aparecida 
Siqueira em Literatura uma fonte youco exp'Lorada do ~ 
to histórlco'~ In Revista ae ~toria~ são Paulo. n~ 103. p. 581 
e seguintes. 

(2) Através. da "visão de mundo" do autor, proposta por I. Goldlll8ll. 
procurou-se Identificar os personagens no próprio processo his
tórico. 

(3) 

(4) 

leia-se a propÓstlo de Motta. Carlos Guilherme - '~entatlva de 
aval iação crrtlca", In Debate & Cr>ltica~ são Paulo, n~ 5. 1975. 
Apesar de sinteticamente, como cabe a uma revista do gênero, Da 
demos de Debate trazem, de vários autores, o mesmo sentido crT 
tico para com a nossa historiografia, são Paulo. 1976. n~ I. -

Particularmente a professora Maria da Conceição Tavares tem evl 
denclado esta condição; neste panorama é que a representante dõ 
grupo CEPAl propõe "0 modew histórico de desenvol.vimento dos 
pcnses da Amé:nca Latina". lei a-se da autora: "da substitui.ção 
de importações ao capitalismo firu:zrzceiro: ensaio sobzoe economia 
brasil.eira"~ Rio de Janei ro, 1976, veja-se particularmente o 
item "O problélna da falta de planejamento", pp. 57-58. 

(5) Teoria e Pol.ttica do Desenvolvimento Econômico~ são Paulo.1975. 
p. XIII. 

(6) ''t esta em suma a conjuntura em que hoje se encontra a fICOtIOIfIia 

brasil.eira como resul.tante do processo histórico em que da .. 
fOrrrrJu e evo l.uiu até nossos dias ••• e qu8 se configuram sobre
tudo na perrrK11'l.ência de um sistema vindo do JX1I!sado e eniJora Já 
obsol.eto e anacrônico persiste e pe obstacuws ao desenvotrn
mente". Caio Prado Júnior - Historia e DesenvoZvimento-.São hu 
lo, 1972, pp. 91-92. -

(7) Entre outros o professor Manuel Correia de Andrade explora .ufl 
cientemente a dlstãncia entre os conceitos elaborados em out~ 
centros e a defasagem natural decorrente da aplicação destes 
conceitos ã outras regiões. Veja-se do autor: O planejanrsrrto N 

gional. e o probZema agrário no Brasil.~ são Paulo, 1976.pp.9-137 

(8) Fernandes, Florestan - Sociedade de C1488es e Subàesenvot~ 
te~ Rio de Janel ro, 1972. p. 184. 

(9) Rangel, Inácio - liA dinâmica da Dualidade Brasileira". In &nn. 
ta BrasiZeira de Ciências Sociais~ Belo Horizonte. vul. I i. n"f 
2, Jul 1962. p. 117. 

~O) Cor.r, A~lla - Crise Regional. e Pl.anejamento~ são Paulo. 1976. 
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(li) Amélla Cohn dedica seus estudos exclusivamente ao Nordeste,mal 
aceita-se como válida a extensão de suas conclusões para as di 
versas regiões do Brasil. -

(12) Castro, Antonio de Barros - 7 ensaios sobre a eeonomia brasi-
Leira~ Rio de Janeiro, 1975, vol. li, pp. 9-85.-

(13) Idem, pp. lO-lI. 

(14) Idem~ p. 9. 

(15) A propósito leia-se de Prado Júnior, Calo - "História Quantlta 
tiva e Método da Historiografia", In Debate & erttica~ nl? 6-; 
Julho de 1975, pp. 1-19. 

(16) Correia de Andrade, Manuel - O p~jamento regionaZ e o pro-
b~a agrário no Bra8il~ são Paulo, 1976. 

(17) Idem~ pp. 9-33. 

(18) Caracteriza Perroux a região como área que conjuga três aspec
tos; homogeneidade, campo de força e objeto de um plano: idem~ 
p. 1J. 

(19) Como é o caso da SUVALE calcada no modelo norte-americano de 
exploração ao Vale do Tenessee. idem~ p. 27. 

(20) Cohn, Amélla - op. cit.~ p. 55. 

(21) são de Perroux as seguintes palavras: '~dOtando-se uma nova 
análise, a história das economias nacionais e a teoria d8 seu 
desenvolvimento devem ser retom:u1as peZa base; se limitará. a 
marcar os segmentos mais gerais da mudança d8 ética". In Pl.ane 
jamento Regional e o Problema Agrário no Bra8i7,~ op. cit.~ p-: 
39. 

(22) Gaetan Plcon registra a propósito: I~scritor aZgum escreve ver 
dadeiramente para retratar-se; escritor al.gum escreve reaZmen-= 
te a fim de cormmwar a sua verdade". In O escritor e sua som 
bra~ são Paulo, 1970, p. 16. -

(23) Poulllon, Jean - O tempo no ramance~ são Paulo, 1974, p. 34. 

(24) O livro O Gaúcho, de José de Alencar, por exemplo, não serviu 
per não ter o autor conhecido o Rio Grande do Sul ,e, desta for 
ma não poderia representar realisticamente esta região. Lela-
-se a respeito o artigo de Augusto Meyer, In Obra CompZeta d8 
Jose de ALencar. Rio de Janeiro, 1958, pp. 409-418. 

(25) A propósito da análise destes romances, bem como da colocação 
dos mesmos no cenário literário nacional, menos aspecto formal 
e mais pelo ideológico, leia-se: O Caráter NacionaZ lJrtzaiZei~ 
de Cante Moreira Leite, são Paulo, 1976, p. 203. 
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(26) O Garimpeiro, de Bernardo Guimarães, são Paulo, 1971; Inoo«n 
aia, do Visconde de Taunay, são Paulo, 1973; O Sertanejo 
José de Alencar, são Paulo, 1975; Pelo SertãO de Afonso Arinos 
Rio de Janeiro, s.d.; O ~sionário. Rio de Janeiro, s.d. (os 
dois últimos das Edições de Ouro, os primeiros da Atlca). 

(27) Apenas no livro de Inglês de Souza, O missionário. parece que 
as condições da terra, a Amazônia, dão um tom mais particular 
ao sentido da famrl la. De qualquer forma, o vigário, fora tão 
marcado pela ação familiar COr.lO os personagens centrais dos dle 
ma I s 11 v ros • -

(28) E Interessante, a guiza de exemplo, analisar o tipo de senho
rio que o Major, de O Garimpeiro exercia sob seus domrnlos: de 
repente por ver-se em diferente condição de vida, falido, mu· 
da-se para um casebre (cap. XIV - a ~adeira) e mesmo sem na 
àa, continua respeito pelos familiares. A perda do prest!glo
frente a sociedade não Implica em mudança dos papéis sociais ~ 
miliares. Contrastando com esta posição, um tanto variável, de 
Minas do final do século passado, encontra-se um senhor Capi
tão-mor nordestino Gonçalo Pires Campelo que mantém uma certa 
pobreza mais allcerçada, talvez mais estável se se pensar que 
fundamentada na posse da terra, e, em condições mais seguras no 
tempo - quase um século antes. Os grupos dominantes parecemser 
os mesmos, as variantes obedeciam apenas as mudanças de proprle 
tá ri os. (O Sertanejo). -

(29) Assim o era Fil ipinho do conto A esteireira de Afonso Arinos, 
Pelo Sertão. como Clrno de Inoaência ou Elias de O Garimpeiro, 
note-se ainda que mesmo o vigário não era da região, no . livro 
O MiSsi01uirio. A medida que todos os autores, por valorizar o 
meio, deificam o sertanejo, este nem sempre é um elemento aco
modado aos padrões regionais. 

(30) Inocência, p. 10. 

(31) Id8m, p. 11. 

(32) O Garimpeiro, por exemplo. 

(33) O vigário de O ~sionário, é um deste tipos. 

(34) O Sertanejo, o. 7. 

(35) Inoaência. p. 11. C vigário de O ,~6sionário por força da pró
pria posição via-se sufocado, a válvula que encontrava frente 
às dificuldades que afogavam seu idealismo eram relacionados. 
pub li cação, pretend i a ser "esaritol' de que 8U1'ge desapiedada
mente os Paá1'es ••• " (refer i a-se ao mau padre José), op. cit., 
p. 114. 
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(36) A~tonlo Barros de Castro insiste em afirmar que na região de 
Mi~as. du~ante o processo histórico que presidiu a mineração 
sempre houve "em abundância~ pequenos e médios proprietários". 
op. cit.. p. 32. 

(37) O Sezrtanejo~ p. lI. 

(38) A excessão de Arnaldo, de Alencar. 

(39) Vla de regra ~e apnixonam por mulheres ricas ~ bonlt&s. Exl$
tem na literatura brasileira, mesmo na regionalista excessões, 
é o caso de Dona Guidinha do Poço de Manoel de Oliveira Palva, 
Rio de Janeiro, s.d., Edições de Ouro, e Luzia- homem~ de Do
mingos Olfmplo, são Paulo, 1974. 

(40) Elias, ao convencer-se que deveria se casar com Lúcia, pede
-lhe que esperasse dois anos tempo suficiente para se enrique
cer, op. cit .• p. 33. 

(41) CorreIa de Andrade, Manual - A terra e o homem no Nordeste.São 
Paulo, 1975, p. 72. 

(42) Antônio de Barros de Castro mostra como o algodão, a par do 
açúcar dependiam sempre, inexoravelmente da situação estrangel 
ra, particularmente o algodão dos E.U.A., op. cit •• p. 19. -

(43) Antonio de Barros de Castro, op. cit •• p .• 20. 

(44) O Sezrtanejo, p. 9. 

(45) A força destas caracterizações regionais são elucldadas Inclu
si ve quando AI encar contrasta o Nordeste com o Sul: "lmJa 1.onga 
fiZa de cargueiros tocados por peões despeja o caminho ne8Ba 
marcha miúda e batida a ~ dão lá o nome de carrego bai:1:o. e 
que tanto distingue os a7.egres comboios do norte das tropas do 
sul a passo tardo e monótono". idem. p. 11. 

(46) Idem, p. 12. 

(47) HIUclas de defesa ou ataque pois tinham a função de "formarem 
o séquito e guardarem sua pessoa"; quando não servi am, c:.omo 
tantas vezes aconteceu, de cegos Instrumentos da vingança e 
ódios sanguinários. 

(48) Denis, Plerre - Le Brésil au XX ziic7.e~ Paris, 1910, p. 7,apud 
Antonio Barros de Castro, op. cit •• p. 31. 

(49) A literatura em geral tem explorado o fenômeno, leia-se por 
exemplo de João Guimarães Rosas: Grande Sertão: Veredas, Rio 
de Janeiro, 1963. Sobre a anállde de Grande Sertão. leia-se de 
Valnice Galvão: As formas do falso. são Paulo, 1972, da mesma 
autora também relacionado ao assunto, veja-se No calor da Ho
ra. são Paulo, 1974. 
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(50) O Ser1;Q;nsjo. p. 30. 

(51) Idsm. p. 31. 

(52) Idsm. p. 83. 

(53) Idsm. p. 180. 

(54) Idem. p. 31. Além da carne-de-vento e farinha o queijo do ser
tão também é alimento COImIm, p. 38. 

(55) Idsm. p. 36. 

(56) Idsm. p. "9. 
(57) Idem. p. 138. A alimentação dos "ser-tanejos valentões" dIfere 

das dos grupos estabelecidos, aqueles têm alImentos de consumo 
mais Imediato, estes se permitem 05 que se conserv.m. 

(58) Idem. p. 30. Na seqUênct a da mesma cI tação coloca Alencar: "D2 
pareeis ~ tica da caverna pendia uma canaatzoinha tombim de 
aoUJ'o de boi em cabelo. como ainda hoje se 148Q111 no senão. fi 

chama-se bruacas". 

(59) Multas citações existem em O Sertanejo que em forma de versos 
exploram a figura do boi, veja-se as seguintes páginas: 95-109 
-116. 

(60) Desde as primeiras páginas há um esforço em demonstrar a situa 
ção das reses mortas. p. 13. -

(61) Antonio Barros de Castro ao apontar com Caplstrano de Abreu as 
vantagens da pecuária, mostra que "Sendo OllvaqwnroS pagos, 
não em dinheiro mas em gado (eis 4 beael'l'08 1 ••• ) de 1IIICl só fa
zenda fonrrzm-ae outras em pouco ÚI7pO". Castro, 01'. cit.,p.38. 

(62) O Sertanejo. p. 101. 

(63) Correia de Andrade, Kanuel - 01'. cit •• pp. 9 e seguintes. 

(64) O S~o. p. 11. 

(65) IbidBm. Ao apontar a forma certa de vestimenta para a reglio 
mostra Alencar: "Vestia o ~L>ÇO um tra..-io completo de COU1.'O de 
veado. curtido à feiç~ as camr.a"Ça. Compun1u:z-se eis vútia fi fi! 
bão com iaoores eis es~ e botões fie prata; calçÕes e8trei.: 
tos. botas compridas. cr..a;;e-.l à espa:nr.oZa com aba reviMda à 
banda e também pregada por um botação eis prata". idsm. p. 16. 

(66) A Idéia de mulher, por exenplo, é uma enfática prova disto: "A 
;iuvent;ud.e que prenàia :-.c<..:e a donzeZa à saZa. por outro lado a:zt 
ro;iava mais o serotar.€,"c ;.=ra o eisser1;c". idem. p. 162. Ainda 
sobre a idéia de mulher lê-se na p. 173 a curiosa comparaçio 
proposta por Alencar: "AE r.iLhereB têrr o alento especial eis88a 
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e l.oqIJBnci,a oca~ mas sonora~ que certos homens neutros COft8e
guem Ú1ritaro. Os Zábios l'essoam como as cordas de um insttvnen
to; ~-se a música das yalavras; 'fTI<!B o que lal.ta é 4tanente o 
SOrM.SO e o gesto~ que nao faaem senao l'epetir o mesmo e oona
tante desejo de atrair e fasainar". 

(67) Idsm. p. 79. 

(68) Idsm. p. 109. 

(69) Iclsm. p. 171. 

(70) A palmeira "qus fOmBce todo o material. da habitação" .. idsm .. p. 
28. 

(71) "HarJia-taaendsiro e o Capi.~r. C~el.o era um àe1.es~ que 
não corrri.a senão em bai:J:e ta de ouro.. e que trazia na l.ibré de 
seus t:riaàos e escravos .. vem como jaezes de seus cavaZoa. ueZu
dos e te tas tI. lInior custo e primor dos que usavam nos PQ90II 
l'em de Lisboa 08 fida'Lgos l.uaitanos" .. idem. p. 2". 

(72) Bar~ de Castro, Antonio - op. oit •• p. 27. 

(73) Havia um esforço consciente da Metrópole para evitar o crescl-
mento Industrial Mineiro, leia-se a respeito Pontos de Partida 
para a História Econômica do Brasil. .. Rio de Janeiro, 1923, p. 
173. 

(74) Hercadante, Paulo - Os Sertões do Leste .. estudo de uma ~: 
A Mata Mineira. Rio de Janeiro, 1973. p. 68. 

(75) Barros de Castro. Antonio - op. oit •• p. 39. 

(76) Hercadante. Paulo - op. cit ... pp. 89-95. 

(71) Idsm. p. 121. 

(78) "De ninguém .. patrão~ de ninguém. Eu sou sozinJw no mundo. S
o patrão não apaNCIe tão a tenpo~ minha herdeira era "save
l.ha desaZtrr:uia ••• cruz! ••• Deus l.he perdoe" ••• O Gazoinpei~ 
p. 11'1. 

(79) ''E:z:cetuando o trabal.hadol' rural.~ crntbta.joso e descaZ90. as pes
soas se UB8temdomtul1W)modo"~ op. cit.~ p. 121. 

(80) O~. p. 9. 

(81) Da Esteil'eira dizia Affonso Arinos: "As Unhas do rosto~ 001'N 
tas que eram l'epl'esentadas no conjunto de seu corpo o cunho clã 
raça caucasiana. Esse conjunto al.iava à graça da européia à 
sensual. indoZincia das fil.has d'Africa" .. op. cit.~ pp. 87-88 e 
Fl11plnho, o herói do conto era multo pequeno, ibidem~ Bernar
do Guimarães, de Lúcia diz o seguinte: "Lúcia não era _Bati 
fadas de fomr:uJ sél'eas e vaporosas .. uma sUfide ou uma baiZadei 
ra .. de88as qus faaem o encanto dos BaZÕes de z.uzo".O ~
ro. 
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(82) Idem. p. 16. 

(83) Idem. p. 17. 

(84) Idem. p. 18. 

(85) Veja-se a respeito a queda de Elias na corrlda,idem. p. 20. 

(86) Elias ao retrucar as palavras do rival mostra que 1ft mais n0-
bre e cava'l.1unrest!o (a cavaU/ada) do que o namoro nos baiús 
e igrejas". 

(87) Idem. p. 26. 

(88) Idem. p. 18. 

(89) Quando Lúcia é admirada adentrando o vilarejo entre seus do
tes ffsicos é exaltado também a condição de montadora: '"Quan
do um m?ça é bonita, airosa e bem feita. se cavalga um l.indo 
ginete e sabe bem dirigi.-l.o, seus encantos ganhlJm novo l'eal.
ce". idem. p. 14. 

(90) Idem, p. 60. 

(91) Idem, p. 16, Pel.os Senões, p. 106. 

(92) O Garimpeizoo. p. 25. 

(93) I1:ridem. 

(94) Veja-se que mesmo o Major muda de situação funcional e acaba 
f a 11 do no O Garimpeizoo. 

(95) A Velhinha, Pel.os Sertões. p. 135. 

(96) Idem.p. 137. 

(97) O Garimpeiro, p. 37. p. 101, p. 102. 

(98) Idem. p. 102. 
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