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História e Sátira em a Pedra do Reino 
 
 
 
 
 

Não se pense que estou inventando ou partindo do nada - como aliás, me era lícito 
fazer, se o quisesse na minha qualidade de criador, de poeta. Mas prefiro sempre 
partir de invenções coletivas do povo brasileiro, para desse modo, sentir meu 
trabalho de criação pulsar em consonância com seu espírito subterrâneo.1 
 
 
 

Introdução 

Este texto procura  analisar a relação entre história e ficção no romance A pedra do reino do escritor e dramaturgo 

nordestino Ariano Suassuna.  Escrito em 1958, e publicado em 1971 o livro narra a sina histórico-picaresca de  D. Pedro 

Dinis Quaderna, o personagem mais fascinante de Ariano Suassuna2, cuja vida/trajetória sintetiza todas as tragédias e 

esperanças do Brasil dos anos 1930: ou, mais especificamente, do sertão do nordeste das décadas de 1910-1938. 

No início do livro o leitor é informado que Quaderna está preso, no ano de 1938, e que ele é o narrador daquela 

que é a grande criação/obra que o imortalarizará como gênio da raça. Assim, Quaderna,  da cadeia, inicia a narrar a 

história de sua vida.  

O imaginário taperuense de Quaderna se confunde com a dureza/nua e crua da vida real de Ariano Suassuna, 

Ao ambientar a narrativa a Pedra do Reino na década de 30, Ariano Suassuna estava fazendo inicialmente um 

acerto de contas com sua vida pessoal. 

A implantação da República trouxe grandes marcas na vida pessoal de Suassuna. Nos primeiros anos de sua 

vida Ariano viu seu pai ser assassinado, o mundo de sua infância destruído, e posteriormente reconstruído em torno de 

sua mãe, no sertão. 

Aquelas estranhas palavras que queimavam o vento assassino de trinta cercaram nossa casa, com gritos 
ameaças e cânticos cheios de ódio: João Dantas tinha matado o Presidente João Pessoa, longe, no Recife, e aquela 
multidão queria se vingar disso matando minha mãe. Tia Felipa e "os cachorros de Pedro Justino Quaderna" (...) Ouço 
as notas clarinadas do canto enfurecido da Vassorinha, notas que corporificam, para nós, o perigo, o fogo, a ameaça e o 
ódio da multidão. Parece que ainda estou ouvindo a voz amada de minha mãe dizer para meu irmão mais velho: "_ 
Esses miseráveis pensam que nós vamos nos humilhar? Manuel, meu filho, puxe aí o canto: para mostrar a essa gente 
quem somos nós e quem é seu Pai, vamos todos cantar o hino do sertão, o Hino da Princesa ! Eu estava assombrado, 
sem entender bem o que era aquilo, mas cantei com meus outros irmãos, a plenos pulmões3 

 
A família Suassuna sofreu conflitos diversos na Paraíba quando seu pai, governador da Paraíba, foi assassinado 

por motivações políticas, gerando grandes conflitos que levariam a Guerra da Princesa, ao assassinato de João Pessoa e 

às especificidades da Revolução de Trinta no "norte"4.  

                                                           
1 SUASSUNA, Ariano. O rei degolado: O sol da onça Caetana. P. 131  
Notas do autor 
2  
3 SUASSUNA,  Ariano. O rei degolado.  P. 121. 

4 Em outra passagem conta como a família ascendeu e de como surgiram os conflitos entre famílias na Paraíba. 

Diz ele:  
Desde 1889, com a proclamação da República, o Brasil vem se dividindo em dois partidos! Aqui na Paraíba, o 

dos Dantas e os Garcia Barretos, verde azul, é formado pelos Senhores da Terra, unidos ao povo que trabalha no campo. 
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Em outro livro, História do Rei degolado, Suassuna esclaresce o significado da República e, principalmente de 

30, na sua história pessoal 

Talvez somente aqueles que, ao ouvir a palavra trinta, sabem que trinta não é um número; 30 é o nome de uma 
revolução; o nome de um ano glorioso, sangrento e terrível; um tempo no qual nós, sertanejos, não podemos pensar sem 
ouvir de novo o estalejar das balas nos tiroteios, sem sentir de novo o gosto de sangue e do sofrimento, assim como o 
terror das fugas noturnas e de cercos implacáveis. 

 
Porém, a história vivida pelo personagem Quaderna em Taperoá situa-se principalmente no tumultuado 

contexto da crise da República no Brasil, e principalmente os anos de 1935-1938, parte da ditadura Vargas. 

Quaderna narra com grande humor a intensa vida intelectual de Taperoá, o interrogatório, as atitudes do 

corregedor que o interroga, as críticas à Igreja, as denuncias sobre as perseguições aos comunistas, as discussões sobre o 

poder situam-se nestes anos 30. Quaderna está sempre ladeado por seus dois amigos fiéis: O comunista Clemente e o 

integralista Samuel. Quaderna pinta um quadro extremamente rico do confronto ideológico da Revolução de Trinta e do 

Estado Novo. Sua prisão em 1938 remete a repressão que se seguiu a 10 de novembro de 1937, e lembra também as 

Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos.  

 
O Estado totalitário: 
 
            O período pós-30 apareceu na história do Brasil marcado por um novo discurso. Na composição desse discurso 

encontramos a afirmação de um projeto político de um Estado que se auto impunha a tarefa de promover uma inovação 

moral e política de toda a sociedade através de novas estratégias de dominação que negavam, em sua essência os 

princípios do liberalismo clássico, e que passaram a empregar novas formas de controle social, dirigidas agora de 

maneira cada vez mais centralizadora à sociedade como um todo. 

           Além de vislumbrar o poder o golpe de trinta tinha como projeto a construção de um centro de poder. Este centro 

através de uma ideologia passou ser exclusiva na mobilização da população e na qual a integração de indivíduos e 

classes levaria a construção de um Estado Novo e de um novo homem. 

          Inspirado num ideal já desenvolvido por vários autoritários, ainda nas décadas de 10 e 20, e animada pelas 

vitórias do fascismo na Itália, a nova proposta política, disseminada no Brasil pelos golpistas, contava com fatores 

inusitados e principalmente de um vir a ser nacional através da construção messiânica de um líder ditatorial.    

          A partir do golpe  de 30  fora possível apresentar soluções em todas as esferas de poder. Impulsionados pela 

imagem decaída da República Velha ,os chamados revolucionários de 30, com o apoio popular puseram fim aos 

partidos políticos. 

         Da mesma forma nesse momento  a arregimentação das massas não ficou a cargo de nenhum partido. Estas não só 

começaram a identificar-se com a proposta totalitária, mas demonstravam  entusiástica identificação com Getúlio 

Vargas. 

           A fascitização do Estado, neste contexto, foi obra direta do governo que impunha seu regime sem 

intermediários.O regime iniciou a sua tarefa de construir um Novo Homem e uma nova nação. Nesse processo o golpe 

                                                                                                                                                                                                 
O dos Pessoas, negro vermelho, é formado por comerciantes e funcionários públicos  da capital. Em 1989, vindo a 
República as pessoas subiram com Marechal Floriano Peixoto 

 

Em 1911, iniciou o processo de guerras e vinganças contra os Suassuna que explodirá na revolução de 1930 . 

Em 1927 o pai de Ariano era governador da Paraíba. Em 1930, depois de terminar o mandato João Suassuna, 

então deputado federal e assassinado a tiros no Centro do Rio de Janeiro pelo pistoleiro Miguel Alves de Souza em 

consequência da divisão política da Paraíba que já contribuíra para a eclosão, no início do mês, da revolução de 30. 
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de 37 representava a confirmação daquilo que se instalara nos primeiros dias de outubro de 1930: Ditadura, repressão e 

violência. 

 

Quaderna fala sobre os acontecimentos de  1935 e 1937 

 

Através do personagem Quaderna, Suassuna menciona as muitas perseguições haviam se instalado em 

Taperoá. Diz que durante os anos de 1930, 1935 e 1937. Todas as notícias sobre Sinésio, o filho de seu padrinho 

assassinado que desaparece misteriosamente, apareciam sempre ligadas ás tentativas de insurreições acontecidas no 

Brasil durante esse período. Relacionava-se o caso com as rebeliões sertanejass, em 1931 com os primeiros tiroteios e 

as greves comunistas que tiverem o Recife como centro, (...) depois a guerra do Verde e vermelho, e finalmente, em 

1935, a Intentona comunista. Vejamos o que diz nesta longa citação:  

 

 
Do ponto de vista geral do Brasil, com o tenso e carregado ambiente político que estávamos vivendo desde a 

revolução comunista de 1935 e o golpe de estado de 10 de novembro do ano passado, 1937, a nossa vila estava 
subvertida por muitos ódios, ressentimentos, ambições e invejas, meio endoidecida por um ambiente inquisitorial de 
denúncias, suspeitas, cartas anónimas e traições, as vezes as mais inesperadas 

De fato desde novembro de 1935, depois da frustada insurreição comandada por Luís Carlos Prestes, chefe dos 
comunistas brasileiros, a repressão vinha sendo violenta. Estavam presos ou exilados inúmeros comunistas e liberais de 
esquerda da Aliança Nacional Libertadora, partido que  desencadeara a revolução e fora colocado fora da lei. Durante 
certo tempo, o presidente Getúlio Vargas parecera se aliar ao partido de extrema direita, a acão integralista brasileira, 
chefiada por Plínio Salgado (aquele mesmo que o nosso Samuel tanto admirava, colocando-o ao lado do general 
Francisco Franco e o Doutor Antônio de Oliveira Salazar, os tres formando a grande esperança de restauração do grande 
império da Nova Ibéria. Mas, de repente, sem que ninguém esperasse por aquilo, o Presidente Vargas deu um golpe no 
dia 10 de novembro de 1937, suspendendo as eleições, as garantias constitucionais, estabelecendo uma rigorosa  
censura,5 6 instituindo o famosos Tribunal de Segurança Nacional e colocando os integralistas fora da lei como fizera já, 
dois anos antes, com os comunistas 

Esperava-se para qualquer momento, um revide dos integralistas. Acabou a ano de 1937 e entramos por este de 
1938. Passou janeiro, passou fevereiro, e entramos pelo mês de março. Aí, de repente, começaram a correr boatos 
aterrorizantes . Diziam que no dia 10 de março, tinha havido uma primeira tentativa de insurreiçäo integralista, no Rio, 
tentativa que não chegara propriamente a falhar nem triunfar porque fora suspensa na última hora, tendo chegado os 
chefes integralistas à conclusão de que não havia, ainda, condições para o golpe de mão. Diziam, porém, que este viria 
agora, a qualquer momento, mais forte do que nunca. 

Do nosso ponto de vista, porém, o grave é que o chefe mais importante daquela tentativa fora, ninguém mais 
ninguém menos do que o Contra-Almirante Frederico Villar. Quando eu soube disso, estremeci, vendo o alcance do fato 
para o Brasil em geral e para a Paraíba e o Cariri em particular. O Contra Almirante  Frederico Villar pertencia a uma 
família estabelecida desde o século XVIII em Taperoá, onde era proprietária de terras... 

Estava-se nesse ambiente , quando chegou a villa de Taperoá um certo corregedor, homem poderoso e 
perigoso, aumentando os boatos que já corriam sobre a situação  política. Por falta de sorte minha, fora então nesse 
ambiente carregado de ameaças que achara de suceder o desenlace de toda aquela terrível desventura, na qual eu me 
metera em 1912, e que assumira aspectos graves em 1930, culminando com os acontecimentos desencadeados de 1935-
1938 com a chegada do rapaz do cavalo branco 
 
   
A eleição de um inimigo: o comunista 
 
          Nesse ambientes de tensões e repressões o Estado Novo construiu vários inimigos do sistema. Entre eles o 

comunismo era o inimigo mais perigoso da civilização.  

                                                           
5  
 Em 1930 o tio e padrinho de Quaderna foi assassinado num quarto cujas portas e janelas estavam fechadas por dentro. 
Algum tempo depois seu filho Sinésio que era considerado sucessor do líder messiânico D Sebastião Garcia Barreto foi 
raptado e desapareceu. Corriam diversos boatos que ele havia desaparecido. Em 1935 , junto com uma caravana de 
ciganos sertanejos e mendigos ele reapareceu em Taperoá. A cidade estava em festa. Porém o retorno de Sinésio 
provocou uma emboscada, um tiroteio. Quaderna passa então mais uma vez ser envolvido no crime de seu padrinho  
 Ariano Suassuna. A Pedra do Reino Op. cit.p187-188 
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          Os comunistas representavam uma ideologia de esquerda que questionava as premissas do capitalismo e das 

lideranças  que se diziam representantes da burguesia. Os comunistas tentaram se organizar internacionalmente.e 

transformar o mundo de acordo com suas concepções políticas. Desse modo, por serem os mais atuantes foram os que 

mais impulsionaram a ação da polícia e da repressão. Estes se tornariam o alvo mais comum das denúncias e repressões. 

           Esta perseguição aos comunistas manteve-se principalmente de 1930 a 1937 

 
 

O discurso anticomunista 

 

Diante dessa “imagem de perigo” que representava o comunismo o Estado Novo construiu um forte discurso 

anticomunista fazendo com que grande parte da população se tornasse mais receptiva a qualquer manifestação que os 

apresentasse como inimigos que impediam o Brasil de progredir economicamente e socialmente.  

 

Ambiente político de suspeitas: crimes estranhos começavam a acontecer 

 

Criou-se por diversas vezes o mito da conspiração que servia também para liquidar grupos divergentes. Foi o 

caso de perseguições e assassinatos de membros da ANL     

A criação do Plano Cohen exemplifica bem essa situação. Com a criação deste suposto golpe o comunismo 

tornara-se o inimigo da nação. Esse aspecto aparece no romance narrado pelo personagem Quaderna:   

 

...Entre o ano de 1935 e este de 1938, tinham começado a aparecer uns crimes estranhos, entre nós. Três, 
sobretudo tinham impressionado mais do que os outros porque segundo o falatório  da rua, vigiava, oculto dentro deles 
e entre outras implicações, o terrível problema político 

O primeiro fora, a princípio, encarado sob outro ângulo. O Sacristão de nossa paróquia lá um dia amanhecera 
morto a tiros , na porta de sua casa. Todas as manhãs, ele saía para bater o sino das seis horas, e naquele dia fora morto 
por um desconhecido que fugira . Primeiro atribuiu-se o crime a problemas pessoais : diziam que a mulher o enganava, 
motivo pelo qual ela e o amante eram os mandantes. Mas depois, por maledicência, quiseram, quiseram envolver o 
nome do Padre Renato na história. Ora, o Padre Renato era inatacável, do ponto de vista da castidade sacerdotal. No 
trato com as mulheres não se conhecia um deslize seu – ao contrário da maioria de seus antecessores . Mas era odiado 
pelas pessoas que na rua tinham idéias parecidas com as de Clemente. Isto porque era intransigentemente “conservador 
e obscurantista”. Sua honradez pessoal, no caso, até aumentava o rancor das pessoas que o hostilizavam: gostariam de 
Ter motivos para falar mal dele e não encontrando facilmente transformavam em ódio a aversão inicial. Por outro lado 
bastaria essa hostilidade do pessoal de Clemente contra ele para tornar o Padre Renato simpático à outra ala, a de 
Samuel: entre estes, o Padre Renato era considerado, não digo um santo, mas uma espécie de forte, um bastião e 
fortaleza da Igreja em nossas paragens sertanejas. 

Talvez tenha sido, portanto, o pessoal de Clemente que desejou envolver o nome do Padre enato no crime. Já o 
pessoal de Samuel começou a espalhar a versão de que a morte do sacristão tinha sido realizada pelos comunistas, 
dispostos a atingir o Padre Renato através de seu auxiliar de confiança. 

O ambiente tornava-se, aliás, cada vez mais propício a esse tipo de acontecimentos e de histórias. A morte de 
Elza Fernandes que fora condenada e executada, ao que se dizia por ordem pessoal e especial de Luís Carlos Prestes, 
chefe dos comunistas brasileiros, tornava tudo crível e tudo possível, no ambiente  nacional. Mas logo esse ambiente 
estranho contagiaria até nossa pacata Vila. 

Um dia, pouco tempo depois da morte do sacristão, um rapaz da Burguesia urbana de Taperoá, Samuel Coura 
ser aparentado com um dos chefes políticos mais prestigiosos do Cariri, o Coronel Joaquim Coura: era o fato de ser 
irmão de um rapaz misterioso Adalberto Coura ... Diziam que Adalberto Coura “voltara comunista”; que tivera, no Rio, 
uma entrevista secreta com Luís Carlos Prestes; e que no recife entrara em contato  com Silo meireles e outros chefes 
revolucionários, de modo que seu reaparecimento inesperado entre nós seria ligado a uma missão secreta de que fora  
encarregado para o sertão. 

Aí foi a vez do pessoal de Clemente: começaram a aparecer boatos de que, de fato, a emboscada na qual 
morrera Samuel Coura tinha sido preparada para matar seu irmão Adalberto, que deveria ter sido assassinado, a mando 
dos proprietários e integralistas, como represália pela morte do sacristão. 

O pai de Adalberto Coura já andava apavorado com as idéias novas do filho. Tivera inúmeras discussões com o 
rapaz, de modo que o ambiente da casa já estava ficando insustentável para Adalberto. Com a morte de Samuel, a 
tempestade chegou ao auge, e o velho Feliciano Coura, chamado o filho estranho de Caim, expulsou-o de casa. 
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Foi aí que apareceu o terceiro crime : um padre moço, recentemente ordenado, e que fora enviado pelo bispo 
para ajudar o Padre Renato, apareceu morto, enforcado, todo mutilado e com os olhos vazados a ponta da faca. 

 
Aí, juntaram-se boatos espalhados pelas duas alas. Uns diziam que a morte do padre fora cometida pelos 

comunistas, em sua campanha de ódio contra a religião, considerada por eles como “ópio do povo”; outros, que tinham 
sido os integralistas, que odiavam os padres que trabalhavam com o velho Padre Renato e que, segundo eles, “faziam o 
jogo dos comunistas”.7      

 

Assim os comunistas representavam um inimigo a combater. Na medida que negavam a cooperação com o 

Estado e com a sociedade apregoada pelo regime totalitário, os comunistas atrapalhavam a formação de uma sociedade 

harmoniosa.  

O discurso anticomunista aparece diversas vezes no romance na fala do bispo e da elite local.   

 

 Os discursos da elite local  sobre o perigo comunista em Taperoá. 

 

 Logo depois da entrada de Sinésio  e sua caravana na vila de Taperoá houve uma emboscada. Com o barulho 

dos tiros a elite de Taperoá foi chamada as pressas para tomar o controle da situação. Assim o padre, o bispo e as 

principais famílias se reuniram para falar do perigo que acometera a Villa; a suposta chegada duma caravana que 

mesclava ciganos e comunistas:  

Através da sátira Quaderna narra os vários discursos que se seguiram naquela noite 

 

O comunismo muda o comportamento dos animais; o que dizer das pessoas 

 

Um discurso sobre o perigo do comunismo aparece no diálogo da personagem Dona Carmem  com o Dr 

Silvério. 

Dona Carmem mãe de dona Margarida8 estava na praça e fora atacada. Achara que devia ser um homem 

atrevido a agarrar  as suas ancas, mas concluiu que era a influência do comunismo que mudava o comportamento das 

pessoas e até dos animais. Narrado com grande humor novamente o perigo do comunismo reaparece no texto com 

pitadas de humor 

 Eis o diálogo entre Dona Carmem e o Dr Silvério:  

    

De repente, eu me senti agarrada por trás, na altura dos quadris, ou melhor, pela cintura e por mãos que 
habituada como sou a essas tentativas, vi logo que não podiam ser de homem! Aliás, para ser mais precisa, vi logo que 
aquilo não podia ser homem!... Apavorada me virei  para trás. Sabe o que estava me agarrando?  

... Era um cachorro. Um cachorro grande pardo, esquisito, mas um cachorro! 
O cachorro tentou morde-la?_ perguntou Dr. Silvério. Não _respondeu Dona Carmem (...) quando  me virei , o 

cachorro tinha se agarrado em minha cintura com as patas dianteiras. As patas traseiras estavam no chão, e o senhor não 
imagina a situação embaraçosa em que fiquei quando de repente, ele começou a fazer, com as ancas, uns movimentos 
estranhos em direção às minhas pernas e os meus quadris ! Ficou assim um bom tempo, sem me soltar, sem me soltar 
mas também sem me morder, e eu não sabia quais eram, na verdade, as intenções dele, ali com aquela posição e aqueles 
movimentos estranhos 

Tudo agora é o fim do mundo Dona Carmem- responde Dr. Silverio-, e os cachorros de hoje em dia não 
respeitam mais ninguém influênciados pelo comunismo! A senhora não se admire de mais nada, porque do jeito como 

                                                           
7 p.260. 
8 Dona Margarida era moça pertencente a aristocracia rural sertaneja e fora indicada ao Corregedor por uma 
organização feminista, direitista patriótica e religiosa, que fundada pelo  representante do integralismo no romance 
chamado Samuel Wandernes, nos dias que tinham precedido a revolução comunista de 1935, exercia ainda papel 
notável na vida de nossa vila. Era a ala feminina da Ordem dos Cavaleiros da Esfera Armilar e chamava-se As virtuosas 
Damas do Cálice Sagrado de Taperoá, chamada abreviadamente vidacasta, nome que resume ainda por cima um 
programa moral e religião, vida casta. A mãe de Dona Margarida é presidente perpétua da organização         
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as coisas vão andar, daqui a pouco até os cachorros sertanejos menos conceituados vão andar no maior atrevimento! Se 
ainda fosse um cachorro de respeito, um cachorro civilizado, como os da Alemanha, ainda ia! Mas um cachorro reles 
desses, um cachorro qualquer de pé-de-serra sentir-se no direito de escanchar nas cadeiras das senhoras, aí não é 
demais! E a senhora vai ver, isso é só o começo! Dagora em diante, tudo vai caminhar de mal a pior! Com esse 
impostor perigoso que chegou aqui, hoje, com essa ciganagem, com essa negralhada ladrona que lhe serve de 
acompanhamento, a desordem vai ter tal impulso, vai aumentar tanto, que daqui a pouco, uma senhora de respeito não 
vai mais poder sair para a rua sem que os cachorros atrevidos faltem com respeito devido a ela! Isso com os cachorros: 
das pessoas não quero nem falar9            

 

 

Chuva de comunistas 

 

Há outro episódio onde novamente o perigo do comunismo  aparece como ameaçador da vida das pessoas de 

bem. Diz Quaderna: 

 

Logo depois da chegada desse impostor, apareceu na rua, puxado em cima de um carrinho, o tal Nazário 
Moura um velho doido que o pessoal ignorante daqui tem como profeta e que começou, logo, a gritar disparates, 
aumentando a agitação ! mal ele acabou de gritar suas sandices ... Aí um bando de desocupados, assanhados pela 
chegada desse perigoso rapaz e chefiados por Piolho... 

Seu Siqueira, estava, naquela hora, tirando um retrato da velha viúva... Seu Siqueira é homem sério ponderado, 
e tem, como todos nós, horror a esse ambiente que está subvertendo até os costumes dos cachorros sertanejos! Seu 
Siqueira estava com a cabeça enfiada dentro da máquina de fole, equilibrada no tripé.... Foi exatamente nesse instante 
que o carro, impelido furiosamente de ladeira abaixo, ganhando velocidade e conduzindo o Profeta vinha aos gritos, 
pedindo socorro... projetou violentamente o tal Nazário para dentro da oficina de seu Siqueira... O profeta caiu com o 
corpo em cima da máquina          

Seu Siqueira, sufocado pela indignação e pelo pano preto gritou : Chuva de aleijado! É o comunismo! Até 
agora, Dona Francisquinha, ainda suportei essas campanhas do comunismo contra os cidadãos pacatos, mas chuva de 
aleijados é demais! Vou me mudar. E eu soube de fonte fidedigna, que a resolução dele é mesmo inabalável: vai se 
mudar para Patos onde o comunismo também está causando desordens, mas pelo menos não chegou a esse extremo de 
jogar chuva de aleijados na cabeça de cidadãos ordeiros e produtivos da sociedade10  

 

 

Discurso do Comendador Basílio Monteiro contra o comunismo 

 
Não preciso dizer a todos que a situação do país é gravíssima O comunismo, lobo disfarçado de ovelha prepara 

seu assalto às instituições, e somente os cegos é que não viram,  ainda, o perigo que nos cerca por todos os lados, 
ameaçando retirar Deus dos altares, a pátria  do convívio das nações e a Família  de sua posição inabalável de centro da 
sociedade. O chefe escolhido e confesso desta agitação é aquele mesmo homem nefasto, já conhecido de todos nós Luís 
Carlos Prestes  

Todo mundo sabe que Luís Carlos Prestes, exilado no Brasil desde 1927, foi procurado pelos revolucionários, 
nas vésperas de 1930, para se colocar novamente à frente da insurreição que se preparava. Mas ele repeliu aqueles que o 
convidam, porque segundo suas próprias palavras, se convertera ao Credo vermelho e só acreditava, daí por diante, 
numa Revolução inspirada pelo Comunismo ateu regime que ele faria tudo para implantar em nossa Pátria! Prestes não 
teve escrúpulos, então de se apropriar de vultuosa quantia em dinheiro que os revoltosos de 1930 tinham lhe entregue; e, 
desde aquela data não houve um só dia em que ele não conspirasse e tramasse o assalto ao poder. Todo mundo sabe que 
ele e seus companheiros estão preparando uma revolução para, talvez ainda neste ano de 1935, tomar o Poder e 
instaurar uma República soviética em nossa Pátria. O fantasma vermelho do comunismo ameaça-nos por todos os lados. 
Os cidadãos pacatos não podem mais trabalhar, porque os comunistas e revoltados de toda natureza inventam, a toda 
hora, greves picuinhas, agressões e atentados de todos os tipos, para perturbar o progresso e o trabalho produtivo e 
ordeiro 

Hoje entrou em nossa querida vila de Taperoá, um grupo armado, que introduziu em nossa terra a desordem e o 
morticínio, ameaçando a vida dos pais de família e a honra de suas filhas e esposas.  Segundo  os primeiros boatos, 
trata-se de uma tribo de ciganos. Mas serão Ciganos mesmos 

                                                           
9  Ariano Saussuna. A perda do reino. Op. cit.p.423 
10 Idem p424 
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Quem será esse Frei Simão, ou melhor, quem é o lobo vestido de ovelha que se esconde por trás desse nome, 
quando todos nós sabemos que não é o hábito que faz o monge ... Quem será na verdade, este rapaz que se apresenta 
hoje, aqui, com o nome daquele moço infortunado que morreu há três anos 

Ao meu ver, esse atentado, ou melhor esse simulacro de atentado, não passou de uma outra farsa, com a qual 
os comunistas pretende, jogar areia e uma cortina de fumaça diante dos olhos das pessoas respeitáveis. Nosso país está 
dividido entre dois extremismos. Ao meu ver ... um deles é mais perigoso...chego a quase dar razão aos que se ergueram 
na defesa de Deus, da Pátria e da Família. 

 ... Ninguém quer ver o perigo. A continuarmos assim, quando cuidarmos, estaremos com o inimigo dentro de 
nossas muralhas, com os cidadãos conspícupos da Pátria sendo fuzilados. ! Certamente acham que eu exagero! Mas 
pergunto e repito: O padre Aristides não foi fuzilado e sangrado em Piancó, em 1926, por essa mesma a gente que agita 
e subverte, hoje, o nosso país11   

A coluna suspeita que entrou em nossa vila é um grupo comunista armado, e o atentado cometido contra aquele 
que parece ser o chefe deles só pode ter duas explicação e sou foi cometido por grupos extremistas adversários. 

 
  
As delações: uma prática corrente na ditadura 
 
          Durante os anos da ditadura Vargas o governo conseguiu que grande parte da população se sentisse engajada nas 

campanhas cívicas para a  construção deste novo momento do Brasil. Uma dessas campanhas foi a de caça aos 

comunistas. Através da delação muitas vezes feitas por meio de cartas anônimas, que eram enviadas diretamente ao 

presidente e que posteriormente eram endereçadas ao chefe de polícia local, a população se enganjava no processo de 

construção desse novo Brasil.  

          Entregar um comunista à polícia tinha um significado de muita coragem e patriotismo. 

           Este tipo de prática se tornou tão comum que muitas vezes ele ocorria motivado por vinganças pessoais. É o que 

acontece com Quaderna. Depois de um embate físico ocasional com seu rival literário, o escriturário, Quaderna foi 

denunciado como principal suspeito no assassinato de seu padrinho e no desaparecimento de Sinésio.12   

Naquele dia 13 de abril, Quarta feira de trevas deste nosso ano de 1938, tudo era nefasto, aziado e 
desfavorável, por qualquer angulo que o encarássemos. Do ponto de vista filosófico religioso, por exemplo, era o tempo 
da Quaresma, isto é, era o tempo daqueles terríveis quarenta dias  

Tudo isso ( aliado ao ambiente político de suspeitas e delações, assim como `a terrível e sangrenta história do 
rapaz do cavalo branco), pesava no meu sangue e na minha cabeça, enquanto eu caminhava, com um ar envergonhado 
de suspeito,  sob os olhos enviesados de todos os moradores da Vila. Gente que até a véspera me tratava com alguma 
cordialidade, agora que minha intimação se tornara rapidamente desconhecida, torcia a cara e cortava caminho  para não 
falar comigo. Como era de esperar, a má vontade maior vinha das mulheres, principalmente as da aristocracia rural 
sertaneja, damas pertencentes a um círculo do qual, bastante tempo antes, eu fora “expulso como infame”, e que agora 
exultavam com minha perdição definitiva, espreitando-me por trás de todas as rótulas e persianas da rua13(...)  

(...)Chefiados pelo escrevente, todos aqueles lacraus e piolhos de cobra que me detestavam viram que o 
momento era azarado para me liquidar: mandaram carta anônima que, pela terceira vez, me transformava em suspeito, 
enredando-me nas teias de um processo fatal, como perigoso agente político e acusado de crime.14 
 

                                                           
11  
p.431 

12 Depois de ter perguntado ao corregedor se havia alguma denuncia contra ele Quaderna escuta a seguinte 

resposta do corregedor 

"Acontece que recebi uma carta anônima que o denuncia como implicado em todo este caso A carta abre uma 

questão e se  afirma que todo o caso o fazendeiro Pedro Sebastião e seu filho Sinésio tem estreitas ligações com a 

revolução que os comunistas tentaram em 1935 e que, até agora, não desanimaram de levar adiante". 

 

 
13 p. 255 
14 p.193 
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          A exemplo deste extrato muitas delações traziam  a tona o grau de vigilância e de controle a que estava submetida 

à sociedade no Estado Novo.  Fatos que numa época de democracia eram tidos como corriqueiros, nesse contexto 

tomavam proporções desmesuradas. 

 

O Estado Novo a Polícia   

 

E é através de um outro personagem, o corregedor, que Suassuna personifica a polícia do Estado Novo.  A 

polícia no Estado Novo assumiu uma dimensão especial. Perdia a sua origem que visava ao bem público, para adquirir 

um papel legal, juntamente com as Instituições que a circundavam de perto, de intervenção direta sobre o cidadão das 

multidões. 

No momento o governo passara a ser o Estado, e a polícia, o orgão de poder mais importante na sociedade, 

uma vez que personificava uma extensão da figura do ditador. 

Assim, a polícia passara a ter em mãos os meios legais que lhe permitiam agir de acordo com seus padrões, 

estendendo suas normas de ação e repressão para todos. 

É dentro desse quadro que Quaderna descreve o corregedor. Diz ele:  

         

Clemente e Samuel (...)  iam falando do corregedor, que ambos consideravam uma das águias mais eficientes, 
perigosas e cruéis da magistradura (...) O Corregedor era um homem gordo, ... com astutos olhos de porco implantados 
numa testa baixa e com uma crueldade dificilmente dissimulada no rosto, que ele procura manter afável mas que, 
justificando seu apelido, parecia a cabeça de um cruzamento de caititu com cascavel15 ... Corria a notícia que ele se 
celebrizara nos processos instaurados em Trinta pelos famosos Tribunais revolucionários. Aí funcionando como 
acusador, fora tão cruel e eficiente que impressionara o governo revolucionário e radical de Antenor Navarro, o qual 
(...) termira por lhe dar esse posto importante, e cobiçado de corregedor. (...)Agora, como corregedor vinha a nossa 
cidade. O corregedor passara de acusador dos "tribunais revolucionários" a vigilante da guarda da "ordem pública"16  

 

 

Inquérito: 

Além da importancia da polícia sua ação se faz presente no romance. Através da fala do corregedor Suassuna 

explora mais esta faceta da ditadura 

Entre um dos trechos do romance é possível perceber como o crime e o criminoso são construídos no discurso 

do corregedor. Em vários trechos podemos ver esse discurso  

"Anote aí dona Margarida, que o depoente confessa ser comunista, se bem que um tipo especial, porque é 

também monarquista'17 Mais ou menos excelência, responde Quaderna ao corregedor "eu preferia que o senhor 

anotasse exatamente como eu disse, Monarquista de esquerda " 

Está ouvindo, Dona Margarida ? - disse o corregedor, escandalizado- Está vendo como esse pessoal é 

perigoso e sem escrúpulos? Anote, tudo isso é muito importante.     

 

Conclusão 

 

 

                                                           
15 SUASSUNA, Ariano. A Pedra do Reino p. 267-268 
16 p.269 
 
17 p.284-285 
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          No romance A Pedra do Reino Ariano Suassuna  através da ironia, da sátira, traz a tona os temas que marcaram a 

sua vida pessoal, mas também a vida pública brasileira da ditadura de Vargas. 

          Os personagens, esses seres fictícios como aponta Antonio Cândido, são criações da fantasia capazes de 

comunicar uma impressão de verdade existencial através da coerência e da unidade. Isto acontece porque o escritor 

dispõe de fragmentos da realidade dentro de uma perspectiva racional de um todo complexo, fornecendo uma 

explicação precisa da existência . 

          O personagem vive nas fronteiras e limites do texto e pode vincular-se à sociedade em que se encontra o autor.  

          Nesta perspectiva, os personagens de Ariano Suassuna são significativos por se encontrarem imersos num 

ambiente social identificado com um tempo social  do Brasil       


